
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայտարարվում  է  մրցույթ  Արմավիրի մարզի «Նորակերտի  միջնակարգ  դպրոց» ՊՈԱԿ-

ի  դասվարի, մաթեմատիկայի, նորից  պատմության,տեխնոլոգիայի /տղաներ/, 

կերպարվեստի, ինֆորմատիկայի, ֆիզկուլտուրայի  և  երաժշտության  ուսուցիչների  

թափուր  տեղերի համար 

Ուսուցչի  վարձատրությունը՝ ըստ  դասաբաշխման: 

Մրցույթի  մասնակիցների  գիտելիքները  և  մասնագիտական  կարողությունների  

ստուգումն  անցկացվելու  է  երկու  փուլով՝ գրավոր  և  բանավոր՝ ըստ  ՀՀ  ԿԳ  

նախարարության  կողմից  հաստատված  հարցաշարի: 

Մրցույթին  մասնակցելու համար  անձը  հանձնաժողովին է  ներկայացնում  

հետևյալ  փաստաթղթերը՝  

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր  դիմում՝ նշելով  այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում  է/Ձև 1/ 

2. Փաստաթուղթ  /դիպլոմ/  «Հանրակրթության  մասին»  ՀՀ օրենքի  26-րդ  հոդվածի  

1-ին մասի  պահանջին  համապատասխան  որակավորման  վերաբերյալ: 

3. Անձնագրի  պատճեն. 

4. Ինքնակենսագրություն  /Ձև 4/ 

5. Մեկ  լուսանկար /3×4/ չափի 

6. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում  աշխատելու իրավունք. 

7. ՀՀ արական  սեռի  քաղաքացիները ներկայացնում  են  նաև  զինգրքույկ: 

Փաստաթղթերի պատճենները  պետք  է  ներկայացնել  բնօրինակի  հետ: 

Փաստաթղթերն  ընդունվում  ոն  2018թ. Օգոստոսի  31-ը ներառյալ,  ամեն  օր  ժամը  10.00-

ից  մինչև  15.00-ը, բացի  շաբաթ  և  կիրակի  օրերից: 

Փաստաթղթերի  ընդունումը  կանցկացվի  ըստ  կարգի: 

Մրցույթը  կկայանա  2018թ. սեպտեմբերի  3-ին  ժամը  14.00 ,  ՀՀ  Արմավիրի մարզի  

Նորակերտի  միջնակարգ  դպրոցում: 

 

  Տեղեկությունների համար  զանգահարել   094 14-88-98:  

 

 

 

 



Ձև 1 

 

Դիմում 

 

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության 

(նշվում է հաստատության լրիվ անվանումը) 

-------------------------------------------------------------------- 

(նշվում է առարկայի անվանումը) ------------------------- 

ուսուցչի թափուր պաշտոնի մրցույթին 

մասնակցելու նպատակով հաստատության տնօրեն 

պարոն/տիկին ____________________ -ին 

________________________________ -ից 
 դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը 
___________________________________ 
(դիմողի բնակության վայրը) 
___________________________________ 
(դիմողի հեռ. աշխատանքային, բնակ., բջջ.) 
___________________________________ 
անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել 
  

Ծնված` _______________________________ 
օրը, ամիսը, տարին, վայրը 
  

ԴԻՄՈՒՄ 

  

Ծանոթանալով ուսուցչի թափուր պաշտոնի համար տրված հայտարարությանը և մրցույթի 

պայմաններին և անցկացման կարգին՝ խնդրում եմ գրանցել ինձ որպես մրցույթի մասնակիցֈ 

  

Քաղաքացիությունը _____________________________ 

  

Դատապարտվել եմ` այո, ոչ (ընդգծել)___________________ 

  

Դատվածությունս հանված կամ մարված է` այո, ոչ 

(ընդգծել)___________________ 

  

Դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ 

  

գործունակ ճանաչվել եմ` այո, ոչ (ընդգծել)__________________ 

  

Դատական կարգով մանկավարժական կամ վարչական գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից զրկվել եմ` այո, ոչ (ընդգծել)___________________ 

  

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի թիվ 284-Ն որոշմամբ հաստատված 

հիվանդությունների ցանկի որևէ հիվանդությամբ 

տառապում եմ, չեմ տառապում (ընդգծել) ___________________ 

Համակարգչային գրագիտությունը ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(տիրապետման մակարդակը, համակարգչային ծրագրերի իմացությունը) 
  

Կից ներկայացնում եմ մրցույթի մասին հայտարարությունում նշված փաստաթղթերը: 

  



Նախազգուշացված եմ` կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու համար սահմանված 
կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին: 

  

Դիմող` ...................................... «.........»......................... 20..... թ. 

  

 
 
 

 


