
                                              Տեղեկատվություն                         08.07.2020 
ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական  

հաստատությունների պաշտոնների թափուր տեղերի համար հայտարարված 
մրցույթների վերաբերյալ 

 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՉԿԱԼՈՎԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 
ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ                                
(4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (1ԴԱՍԱԺԱՄ), ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ                            
(6 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ                         

(5 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԶԻՆՂԵԿ_Ի (0,5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ) ԵՎ 

ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ  (6 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման:Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:  

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝   
 
1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1), 
2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),   
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,   
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,   
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  Զինղեկի 
մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի սպայի կոչում:  
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:  

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:  Մրցույթները տեղի 
կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 13-ին, Չկալովի հիմնական դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 
40-29-94:  
 



 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼԵՋԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 
ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ 
(4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ 

ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝     
1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),       

2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,      
3.Անձնագրի պատճենը,      

 4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),       
5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների 
բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց 
առկայության դեպքում),       

6.Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,       
7.Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,      
8.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 
 
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:  
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև  օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 14-ին, Լեջանի 

միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Լեջան, 1-ին փողոց, շենք 1: Հեռ.՝ (091) 15-39-79:      
      

  
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՄՀԵՐ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՏՂԱՆԵՐԻ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ) 

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

 
Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:  



 
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝  
 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է (Ձև 1),   
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների 
բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց 
առկայության դեպքում),   

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,   
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,   
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 
 
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:  

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 
մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 
կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:  
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12-ին, Մեծ Պարնու 

ակադեմիկոս Մհեր Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Մեծ 
Պարնի, 1-ին փողոց, շենք 76:  Հեռ.՝ (0255) 6-20-01, (093) 46-22-36:  
 
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՎԱՆԻ ԹԻՎ 2 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԵՐԿՈՒ ԴԱՍՎԱՐԻ (16 ԵՎ 20 ԴԱՍԱԺԱՄ), 
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (15 
ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ (6 

ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՖԻԶԻԿԱՅԻ (13 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ 

 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝  
 

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),   



2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),   
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,  
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,  
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:   
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:  Մրցույթները տեղի 
կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 14-ին, Մեծավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում: 
Հասցեն՝ գ. Մեծավան, Չարենցի 19: Հեռ.՝ (098) 14-25-15:    

 
  
 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇԱՄԼՈՒՂԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ»  ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՆԶՊ-Ի (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ (11 
ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (7 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:  

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝      
 
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),     
 2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,      
3. Անձնագրի պատճենը,      
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),      
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),      



6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,      
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,     
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
ՆԶՊ-ի ուսուցչի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի 
սպայի կոչում:  
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12-ին, Շամլուղի 

միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Շամլուղ, փողոց 8, շենք 1: Հեռ.՝ (094) 92-93-29:         
 
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿԻ Ա. ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԵՐԿՈՒ ԴԱՍՎԱՐԻ (20-
ԱԿԱՆ ԴԱՍԱԺԱՄ)  ԵՎ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ (9 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ 

ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:  

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝      
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է (Ձև 1),     
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,      
3. Անձնագրի պատճենը,      
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),      
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների 
բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց 
առկայության դեպքում),      

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,      
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,      
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
 
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 



Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 
օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:   
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12-ին, Սպիտակի Ա. 

Մյասնիկյանի անվան N 1 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Սպիտակ, Մյասնիկյան 1: 
Հեռ.՝ (093) 31-07-02:         

  
 

 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲԱԶՈՒՄԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ 
Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ 
 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:  

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝      
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),     
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,      
3. Անձնագրի պատճենը,      
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),      
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),      
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,      
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,      
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթը տեղի կունենա 
օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 11-ին, Բազումի միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Բազում, 3-
րդ փողոց, շենք 2: Հեռ.՝ (077) 33-06-34:         
 
 
 



«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (22 

ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ (12 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ 
ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթներին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝  
 
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է (Ձև 1),    
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,    
3. Անձնագրի պատճենը,    
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),    
5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների 
բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց 
առկայության դեպքում),    

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,    
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,    
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 
 
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:  
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:   
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12-ին, Վարդաբլուրի 

միջնակարգ դպրոցում:  Հասցեն՝ գ. Վարդաբլուր, 4-րդ փողոց, շենք 17: Հեռ.՝ (093) 
22-61-80:   
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐԻ ԱՐՏԱԿ ԱՂԵԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՖԻԶԻԿԱՅԻ (16 

ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ  (11 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 



կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝   
 
1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),   
2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),   
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,   
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,   
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
 
 Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:  

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 
օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:  

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12-ին, Տաշիրի Արտակ 

Աղեկյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Տաշիր, Դեմիրճյան 8: 
Հեռ.՝ (0254) 2-22-42:    
 
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ԹԻՎ 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (20 ԴԱՍԱԺԱՄ), 

ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ  ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ 
(4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝   
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է (Ձև 1),   
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   



3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների 
բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց 
առկայության դեպքում),   

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,   
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,   
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:  
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:   
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 5-ին՝ ժամը 15-ին, Օձունի թիվ 1 

միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Օձուն, 5-րդ փողոց, 4-րդ փակուղի, շենք 10: Հեռ.՝ 
(091) 75-58-67:  
 
 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԹԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԴԱՍՎԱՐԻ (21 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (5 
ԴԱՍԱԺԱՄ), ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ  (15 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ (9 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ 

ՔԻՄԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝  
 
 1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),   
2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),   
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,   
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,   



8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթները տեղի 
կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 13-ին, Աթանի հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ գ. 
Աթան, 4-րդ փողոց, շենք 17: Հեռ.՝ (093) 60-24-28:    

 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ N 2 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ»  ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), 

ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ 

 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝     
 
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),     
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,      
3. Անձնագրի պատճենը,      
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),      
5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),     
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,     
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,      
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:   
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 14-ին, Օձունի N 2 

միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ (091) 71-33-00:          



«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՀՆԻՁՈՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ 
Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԶԻՆՂԵԿԻ (0,5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ), ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (9 
ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ (2 
ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝  
1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),   
2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),   
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,   
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,   
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
Զինղեկի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի սպայի 
կոչում:  
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:  
 Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթները տեղի 
կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 13-ին, Ահնիձորի հիմնական դպրոցում: Հեռ.՝ (077) 
94-96-04:             
 
 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), 
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ),ՔԻՄԻԱՅԻ (8 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԻԿԱՅԻ (12 
ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՏՂԱՆԵՐԻ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 



կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝         
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),       
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,         
3. Անձնագրի պատճենը,        
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),         
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),         
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,         
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,        
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:  Մրցույթները տեղի 
կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12-ին, Պրիվոլնոյեի միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ 
(093) 66-37-37:       
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԱԼ. ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 7  
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ 

ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ                    (8 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԻԿԱՅԻ (11 ԴԱՍԱԺԱՄ), 
ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), 

ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ 
(4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթների մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝    
 
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),   
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,    



3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),    
5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),    
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,    
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,    
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրաապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:   
Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 13-ին, Ալավերդու Ալ. 

Մյասնիկյանի անվան N 7 միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն` ք. Ալավերդի, Սանահին 
կայարան, Դպրոցականների 114: Հեռ.՝ (0253) 2-29-64, (099) 12-02-86:               
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԳՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ  (6 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՏՂԱՆԵՐԻ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ)  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝   
 
1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է (Ձև 1),    
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,    
3.Անձնագրի պատճենը,    
4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),    
5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների 
բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց 
առկայության դեպքում),    

6.Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,    
7.Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,    
8.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  



Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:  
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:  Մրցույթները տեղի 
կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 14-ին, Ձորագյուղի հիմնական դպրոցում: Հեռ.՝ 
(094) 96-16-18:          

 
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՈԳԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (23 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝  
 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),   
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),   
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,   
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,   
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:   
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:  

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:  Մրցույթը տեղի կունենա 
օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 14-ին, Գոգարանի միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. 
Գոգարան, 6-րդ փողոց, շենք 4: Հեռ.՝ (093) 69-62-90:    
 
 



«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՎԱՀԱՆ ԹԵՔԵՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ (ԹԻՎ 6) 
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՏՂԱՆԵՐԻ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (8 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝         
 
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),     
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,         
3. Անձնագրի պատճենը,        
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),         
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),         
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,         
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,         
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:  Մրցույթը տեղի կունենա 
օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12-ին, Ստեփանավանի Վահան Թեքեյանի անվան (թիվ 6) 
միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ (0256) 2-46-06:          
 
 
 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՆՈՒ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (14 ԴԱՍԱԺԱՄ)  

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 
դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝       



 
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),       
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,       
3. Անձնագրի պատճենը,       
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),       
5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),       
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,       
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,       
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթները տեղի 
կունենան  օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 14-ին, Արծնու միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 
67-69-45:        
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՖԻՈԼԵՏՈՎՈՅԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝  ԴԱՍՎԱՐԻ (17 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ, ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է) ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝   
 
1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),   
2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 



հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),   
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,   
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,   
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 

օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:  

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթները տեղի 
կունենան օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12-ին, Ֆիոլետովոյի միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ 
(077) 05-69-03:   

 
 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՆԶՊ-ի (0,5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ) ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ 
ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:   

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝       
 
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),       
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,       
3. Անձնագրի պատճենը,       
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),       
5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),      
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,       
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,      
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:   
ՆԶՊ-ի ուսուցչի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի 
սպայի կոչում:  
 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 



Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 
օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:   

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:  Մրցույթը տեղի կունենա 
օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 15-ին, Կարմիր Աղեգի հիմնական դպրոցում: Հեռ.՝ (043) 08-
37-57:               

 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂՈՒՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ» ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ (18 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑՉԻ 
ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ 
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:  

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`    
  

 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին 
հավակնում է (Ձև 1),       
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-
ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,         
3. Անձնագրի պատճենը,        
4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),         
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և 
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը 
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության 
դեպքում),         
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,         
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունք,         
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:  
      

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:      
 Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման 
օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:    

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:    
Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 13-ին, Թեղուտի միջնակարգ 

դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Թեղուտ, 2-րդ փողոց, 1-ին փակուղի, շենք 2: Հեռ.՝ (098) 21-
42-42:        

 


