
 
Հավելված N 2 

Երևանի քաղաքապետի  
2018թ.  հունվարի  12-ի  

                                                                                                                                                  հ. 61-Ա  որոշման 
 
 

Պայմանագիր Nº 
(Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցման մասին) 

 
ք. Երևան                                                                                                                  «____»________________ 20      թ. 
 
«Երևանի ________________ անվան դպրոց» ՀՈԱԿ (այսուհետև՝ Դպրոց)` ի դեմս  Դպրոցի տնօրեն 

_____________  _______________-ի, ով գործում է Դպրոցի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և 
_______________________________________________________________________________________  բաժնի, 
___________________________ դասարանի աշակերտ ________________ ___________________- ի                
օրինական ներկայացուցիչ _________ _____________-ը (այսուհետև՝ Ներկայացուցիչ) մյուս կողմից, համատեղ 
կոչվելով կողմեր, իսկ առանձին՝ կողմ, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին: 

 
1.Պայմանագրի առարկան 

 

1.1 Սույն պայմանագրի համաձայն՝ Դպրոցը մատուցում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարարի 
հրամանով յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար հաստատված օրինակելի ուսումնական պլանով 
արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններ, իսկ Ներկայացուցիչը վճարում է Երևան քաղաքի 
ավագանու որոշմամբ սահմանված համապատասխան ծառայության տեսակի տեղական վճարը։ 

 
2. Կողմերի  փոխհարաբերություները 

 

2.1 Կողմերը ղեկավարվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, §Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների մասին»  ՀՀ օրենքներով, Երևանի ավագանու, Երևանի քաղաքապետի որոշումներով, 
Դպրոցի Կանոնադրությամբ, Դպրոցի ներքին կանոնակարգով և այլ իրավական ակտերով: 

2.2 Դպրոցը  պարտավոր  է  ̀
1) մինչև սույն պայմանագիրը սահմանված կարգով կնքելը մյուս կողմին ծանոթացնել ուսումնական 

ծառայությունների ցանկին, Երևան քաղաքի ավագանու որոշմամբ սահմանված տեղական վճարների չափերին, 
Երևանի քաղաքապետի 20____ թվականի «_________» «____» «Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 
երաժշտական և արվեստի դպրոցներում երեխաների ընդունելության կազմակերպման, հաշվառման և 
վճարների մասին» հ. «____» որոշմամբ սահմանված դրույթներին, ծառայությունների մատուցման 
պայմաններին և վճարման կարգին, Դպրոցի Կանոնադրությանը և  ներքին կանոնակարգին. 

2) կազմակերպել աշակերտի ուսուցումը` համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարարի 
հրամանով յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար հաստատված օրինակելի ուսումնական պլանով 
սահմանված պարտադիր առարկայական ծրագրերի. 

3) աշակերտի համար ստեղծել ուսումնառության գործընթացն ապահովող հնարավոր բոլոր պայմանները. 
4) փոխադրել աշակերտին մեկ այլ ուսուցչի դասարան` աշակերտի կամ Ներկայացուցիչի հիմնավորված 

պահանջով (ուսումնական տարվա սկզբին). 
5) աշակերտին հանձնել ավարտական վկայական` աշակերտի կողմից ուսումնական ծրագրերը 

կատարելու և ավարտական քննությունները դրական գնահատականներով հանձնելու դեպքում: 
2.3 Դպրոցն  իրավունք ունի` 
1) աշակերտի կողմից Դպրոցի ուսումնական պլաններով և ուսումնական գործընթացի 

ժամանակացույցով նախատեսված առաջադրանքները չկատարելու, ակադեմիական անբավարար 
առաջադիմություն ցուցաբերելու, Դպրոցի ներքին Կանոնակարգը խախտելու, Ներկայացուցչի կողմից Երևանի 
քաղաքապետի 20____ թվականի «_________» «____» «Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 
երաժշտական և արվեստի դպրոցներում երեխաների ընդունելության կազմակերպման, հաշվառման և 
վճարների մասին» հ. «____» որոշմամբ սահմանված ժամկետում տեղական վճարը չվճարելու դեպքերում 
աշակերտին հեռացնել դպրոցից՝ միակողմանի լուծելով սույն պայմանագիրը։ 

2.4 Ներկայացուցիչը պարտավոր է` 
1) ուսման վարձավճարը վճարել Երևանի քաղաքապետի 20____ թվականի «____________» «____» «Երևանի 

քաղաքապետարանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցներում երեխաների ընդունելության 
կազմակերպման, հաշվառման և վճարների մասին» հ. «____» որոշման 1-ին կետի  14-րդ ենթակետով 
սահմանված ժամկետում. 



2) ապահովել աշակերտի մասնակցությունը ուսումնական պլանով նախատեսված պարապմունքներին և 
սահմանված ժամկետներում կատարել ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցով նախատեսված 
գործառույթները, կանխարգելել անհարգելի բացակայությունները. 

3) 30 օր առաջ տեղեկացնել Դպրոցին այլ դպրոց տեղափոխվելու կամ դպրոցից դուրս գալու դեպքում. 
4) հատուցել իր, ինչպես նաև աշակերտի կողմից Դպրոցին պատճառված նյութական վնասը. 
5) համագործակցելու Դպրոցի հետ աշակերտին դաստիրակելու և սովորեցնելու հարցում. 
ա.  դրսևորել հարգալից վերաբերմունք Դպրոցի մանկավարժների և այլ աշխատակիցների նկատմամբ. 
բ.   խնամքով և հոգատարությամբ վերաբերվել դպրոցի գույքին. 
գ. առաջնորդվել Երևանի քաղաքապետի 20___ թվականի «_________» «____» «Երևանի քաղաքապետարանի 

ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցներում երեխաների ընդունելության կազմակերպման, 
հաշվառման և վճարների մասին» հ. «____» որոշմամբ սահմանված դրույթներով, կատարել դպրոցի 
Կանոնադրությամբ և Ներքին կանոնակարգով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

2.5  Ներկայացուցիչն իրավունք ունի` 
1) Բողոքարկելու Դպրոցի ղեկավարության հրամաններն ու կարգադրությունները` ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 
 

3.  Ուսման վարձը 
 

3.1  Տեղական վճարը յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար (տևողություն՝ 10 ամիս) կազմում է՝  
ամսական _________________________  դրամ: 

                       (գումարը թվերով և տառերով) 
3.2 արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների դիմաց Երևան քաղաքի ավագանու 

որոշմամբ սահմանված մեկ երեխայի հաշվարկով տեղական վճարները (ուսման վարձ) վճարվում է 
յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև ընթացիկ ամսվա 6-ը (եթե 5-ը համարվում է ոչ աշխատանքային օր՝ ապա 
5-ին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը), բացառությամբ 2018 թվականի հունվար ամսվա վճարի, որի 
վճարման ժամկետն է՝ մինչև 2018 թվականի հունվարի 16-ը: 

3.3 Տեղական վճարը վճարվում է Երևան համայնքի համապատասխան դպրոցի անվամբ բացված 
գանձապետական հաշվեհամարին` վճարման պահանջագրի վճարման նպատակը մասում պարտադիր նշելով 
դպրոցի անվանումը, երեխայի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, 
արտադպրոցական ծառայության տեսակը (մասնագիտական բաժին), սույն պայմանագրի համարը, դասատուի 
անունը, ազգանունը։  

3.4 Առաջանցիկ վճարում կատարելու դեպքում անհրաժեշտ է նշել նաև այն ամիսները, որոնց համար 
կատարվում են վճարումներ։ 

3.5 Ներկայացուցչի կողմից ծառայություններից հրաժարվելու դեպքում, առաջանցիկ ամսվա կամ 
ամիսների համար վճարված գումարները ենթակա են ետ վերադարձման, եթե ծառայություններից 
հրաժարվելու մասին դիմումը մուտք է եղել դպրոց, վճարում կատարած ամսվան նախորդող ամսվա վերջին 
աշխատանքային օրը։ 

 
4. Պայմանագրի  գործողությունը ժամկետը և լուծման կարգը 

 

4.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից և գործում է մինչև _________________  : 
4.2 Սույն պայմանագիրը համարվում է երկարաձգված Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, եթե 

գործողության ժամկետի ավարտից 30 օր առաջ կողմը չի դիմում այն լուծելու համար: 
4.3 Սույն պայմանագրում փոփոխությունները կամ լրացումները կատարվում են Կողմերի փոխադարձ 

համաձայնությամբ՝ գրավոր, և հանդիսանում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:  
4.4 Սույն պայմանագիրը լուծվում է` 
1) կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ. 
2) Ներկայացուցչի կողմից միակողմանի` այդ մասին Դպրոցին, առնվազն 15 օր առաջ, տեղեկացնելու և 

փաստացի ծառայություններ մատուցված ամիսների դիմաց ուսման վարձն ամբողջությամբ վճարելու 
պայմանով. 

3) Դպրոցի կողմից միակողմանի` ներկայացուցչի կողմից սույն պայմանագրի 3-րդ գլխով սահմանված 
ժամկետում չվճարելու, աշակերտի կողմից Դպրոցի ուսումնական պլաններով և ուսումնական գործընթացի 
ժամանակացույցով նախատեսված առաջադրանքները չկատարելու, ակադեմիական անբավարար 
առաջադիմություն ցուցաբերելու, Դպրոցի ներքին Կանոնակարգը խախտելու դեպքերում՝ այդ մասին 
Ներկայացուցչին սույն պայմանագրի համաձայն նախապես տեղեկացնելու պայմանով:  

 
5. Եզրափակիչ   դրույթներ 

 

5.1 Կողմն իր պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում ազատվում է 
պատասխանատվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո ծագած այնպիսի 
անհաղթահարելի ուժի հետևանքով, որը կողմերը չէին կարող կանխագուշակել և կանխել: 



5.2 Կողմերը պարտավոր են գրությունները, ծանուցումները և այլ փաստաթղթերը միմյանց հանձնել 
պատշաճ ձևով: Փաստաթղթերը համարվում են պատշաճ ձևով հանձնված, եթե դրանք ուղարկվել են 
պատվիրված նամակով` սույն պայմանագրով նշված ծանուցման վայրի հասցեով, էլեկտրոնային փոստով՝ 
սույն պայմանագրի վավերապայմաններում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով` հանձնման (ստացման) 
մասին ծանուցմամբ, կամ հանձնվել են առձեռն` ստացականով, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ 
եղանակներով: 

5.3 Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: 
5.4 Կողմերը պարտավորվում են վիճահարույց հարցերը լուծել փոխադարձ համաձայնությամբ, հակառակ 

դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
5.5 Սույն պայմանագիրը կնքված է հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական՝ 

յուրաքանչյուր կողմի համար:  
 

7. Կողմերի իրավաբանական  հասցեները, ստորագրությունները  և այլ տվյալներ 
       

Դպրոց՝                  
___________________ 
                          

__________________________________   
                          ստորագրություն                                                                                            

Կ.Տ.             
________    __________________ 20      թ.             
 

Ներկայացուցիչ՝ 
____________________________________________ 

Անձնագիր  N _____________________________ 

տրված է՝ ___________________   _______կողմից,   

հասցե՝_____________________________________ 
____________________________________________ 

հեռախոս՝ __________________________________ 

էլ. փոստի հասցե՝____________________________ 

____________________________________________   
                                  ստորագրություն                              

 

 
 

Երևանի քաղաքապետարանի  
աշխատակազմի քարտուղար                  Ս.Մակարյան 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


