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«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի 5-րդ գումարման Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի 

Ամսաթիվ՝                            07 մայիսի 2020 թ. 

Անցկացման վայր՝                       zoom հարթակ 

Նիստի սկիզբ՝     09:30  

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ 

Հոգաբարձուների խորհրդի (ՀԽ) անդամներ՝  

Ռուբեն Հարությունյան- ՀԽ նախագահ 

Անահիտ Ադամյան 

Անահիտ Հովհաննիսյան 

Արիս Բերբերյան 

Արթուր Ալավերդյան 

Հակոբ Հակոբյան 

Հովհաննես Աթաբեկյան 

Սարգիս Բադալյան 

 Վասկեն Յակուբյան 

Տիգրան Հարությունյան: 

 

Նիստին մասնակցել են Հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր տասը անդամները, ինչն ապահովում է 

որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ քվորումը:  

Առանց ձայնի իրավունքի  նիստին մասնակցում էին  

Արամ Փախչանյանը (գործադիր տնօրեն),  

Աննա Հակոբյան ( համայնքային տնօրեն), 

Գոհար Հովհաննիսյան (ՄՌԿ բաժնի ղեկավար) 

Դավիթ Սահակյանը (գործառնական տնօրեն),  

Նելլի Բալայանը (ֆինանսական համակարգող), 

Քրիստինե Քյուրքլյան ( Հանրային կապերի, մեդիայի հետ հարաբերությունների ու միջոցառումների 



«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամ                                                                                                                                          2/3 

կազմակերպման բաժնի ղեկավար) 

Նիստի քարտուղար ընտրվեց՝ Սիրանուշ Սուքիասյանը: 

Հարց 1. (Օրակարգի հաստատում) 

 Որոշում՝ հարց 1: 

Հաստատել ՀԽ-ի նիստի 2020 թվականի մայիսի 7-ի օրակարգը ։ 

Որոշումը կայացված է միաձայն։ 

 

Հարց 2. (Հարցեր, որոնք այս օրակարգում ընգրկված չեն): 

Առաջարկ չեղավ։ 

Հարց 3. (Արտակարգ իրավիճակում դպրոցի ձեռնարկած քայլերի և բյուջեի ծախսերի կրճատված 

տարբերակի ներկայացում)։ 

Հարց 4 (Դպրոցի աշխատանքը մինչև ուսումնական տարվա վերջ, ավարտական քննությունների և 

ավարտական միջոցառումների հետ կապված ծրագրերը: Բուհեր դիմորդների կարգավիճակը ):  

 Հարց 5 ( 2020 թ ընդունելության հետ կապված տեղեկատվություն) 

Որոշում՝ հարց 5: 

 Որոշվեց 2020-2021 ուսումնական տարում 1-ին դասարան ընդունել առնվազն 36 աշակերտ, երկու դասարան։  

 Որոշումը կայացված է միաձայն։ 

 

Հարց 6 (Հետադարձ կապի մեխանիզմներ) 

Հարց 7 (PR ռազմավարություն։  ՀՀ-ում «Այբ»-ի նման դպրոցների մասին տեղեկատվություն) 

  Հարց 8 (Գործադիր տնօրենի որոնման հանձնաժողովի հաշվետվություն։) 

Որոշում՝ հարց 8: 

 Որոշվեց մինչև  հունիսի 18-ը ուղարկել գործադիր տնօրենի աշխատանքի նկարագիրը, ունենալ ցանկ, որտեղ 

թեկնածուները սանդղակավորված կլինեն ըստ հատուկ չափանիշների։ Պատասխանատու՝ Գոհար 

Հովհաննսիյան/Սիրանուշ Սուքիասյան 

 Որոշումը կայացված է միաձայն։ 

 

Հարց 9. («Այբ» մենթորության ծրագրում «Այբ» դպրոցի բարերարների ներգրավվելու ձևաչափերի 

ներկայացում և քննարկում: Շրջանավարտների ակումբի ստեղծմանը նպաստող պլատֆորմի մշակում )։ 

Որոշում՝ հարց 9: 

 Որոշվեց հաստատել Մենթորության ծրագրի ընդհանուր ուղղությունը, կառուցվածքը, գործառույթները ու 

կանոնադրությունը և ներկայացնել ՀԽ-ին հաջորդ նիստին։  

Աննա Հակոբյանին հանձնարարել մինչև մայիսի 15-ը շրջանավարտների ակումբի անունից բարերարներին 

նամակ գրել, որ, ցանկության դեպքում, միանան շրջանավարտների ակումբին և ընդգրկվեն մենթորության 
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ծրագրում որպես մենթորներ։ 

Որոշումը կայացված է՝ 9-ը կողմ, մեկ՝ ձեռնպահ։ 

 

Հարց 10. (Հաջորդ նիստի օրվա հաստատումը)։ 

Որոշում՝ հարց 10: 

Որոշվեց ՀԽ-ի հաջորդ նիստը հրավիրել հունիսի 11-ին։ 

Որոշումը կայացված է միաձայն։ 

Հարց 11. (Հխ-ի հաջորդ նիստին առաջարկվող հարցեր): 

1. Հիբրիդային ուսուցում։ Ներկայացնող՝ Արամ Փախչանյան 

2. Մենթորության ծրագիր ։ Շրջանավարտների ակումբ։  Ներկայացնողներ՝ Աննա Հակոբյան, Արիս 

Բերբերյան 

 

 

Հարց 12. (Նիստի ավարտ): 

Հանդիպումն ավարտվեց ժամը 12:30-ին: 

 

ՀԽ անդամներ` 

Անահիտ Ադամյան     ______________________ 

Անահիտ Հովհաննիսյան  _______________________ 

Արիս Բերբերյան              _______________________ 

Արթուր Ալավերդյան     _______________________ 

Հակոբ Հակոբյան     _______________________ 

Հովհաննես Աթաբեկյան  _______________________ 

Ռուբեն Հարությունյան     _______________________ 

Սարգիս Բադալյան         _______________________ 

 Վասկեն Յակուբյան        _______________________ 

Տիգրան Հարությունյան  _______________________ 

Նիստի քարտուղար ` Սիրանուշ Սուքիասյան ___________________ 


