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Արձանագրություն
№ ASBT06-2208-C (0707)
«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի 6-րդ գումարման հոգաբարձուների խորհրդի նիստի
Ամսաթիվ՝

07 հուլիսի 2022 թ.

Անցկացման վայր՝
«Այբ» դպրոց, ՀՀ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 11/11/ Zoom հարթակ
Նիստի սկիզբ՝
09:30
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ
Հոգաբարձուների խորհրդի (ՀԽ) անդամներ՝
Ռուբեն Հարությունյան - ՀԽ նախագահ, (առցանց),
Աշոտ Մկրտչյան, (առցանց),
Արտավազդ Մինասյան, (առցանց),
Դավիթ Փախչանյան, (առկա),
Լիլիթ Մինասյան, (առկա),
Ռիմմա Անանյան, (առկա),
Իրինա Գեյկո, (առկա),
Վասկեն Յակուբյան, (առկա),
Տիգրան Հարությունյան, (առցանց) ։
Նիստին չեն մասնակցել՝
Արսեն Գալստյան,
Սարգիս Բադալյան
Տիգրան Հարությունյանը և Արտավազդ Մինասյանը չեն մասնակցել 7, 8 և 9 հարցերի քննարկմանը։
Նիստին մասնակցել են հոգաբարձուների խորհրդի տասնմեկ անդամից ինը, ինչն ապահովում է որոշումների
կայացման համար անհրաժեշտ քվորումը:
Առանց ձայնի իրավունքի նիստին մասնակցում էին․
Դավիթ Սահակյան (գործադիր տնօրեն), (առկա),
Հայկ Պողոսյան (Գործառնական տնօրեն), (առկա), (մասնակցել է հարց 5-ին, 6-ին և 7-ին)
Նելլի Բալայան (Ֆինանսների կառավարիչ), (առկա), (մասնակցել է հարց 5-ին, 6-ին և 7-ին)
Գոհար Հովհաննիսյան (ՄՌԿ բաժնի կառավարիչ), (առկա), (մասնակցել է հարց 5-ին և 6-ին)
Նիստի քարտուղար ընտրվեց Սիրանուշ Սուքիասյանը, (առկա)։

Հարց 1. Օրակարգի հաստատում։ Հարցեր, որոնք այս օրակարգում ընգրկված չեն եղել։
Որոշում՝ հարց 1
Հաստատել ՀԽ-ի նիստի 2022 թվականի հուլիսի 07-ի օրակարգը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։

Հարց 2. Նախորդ նիստից անցած ժամանակահատվածում դպրոցի աշխատանքների մասին հակիրճ
տեղեկություններ։
Հարց 3. ՀԽ-ի հանձնարարությունների կատարման հաշվետվություն/ 2021 թվականից սկսած/։
Հարց 4. Կազմակերպչական զարգացման ծրագրի արդյունքներ (PDP)։
Հարց 5. Դպրոցի աշխատակազմի աշխատավարձի բարձրացում։
Որոշում՝ հարց 5։
Որոշվեց հաստատել աշխատավարձի ինդեքսավորման առաջարկը ըստ այս արձանագրության Հավելված 4-ի։
Ինդեքսավորումը կիրառել սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 6․ Լիարժեք ծանրաբեռնվածություն ունեցող աշխատակից տատիկ-պապիկների թոռնիկների համար
հատուկ

սակագնի

վերաբերյալ

որոշման

նախագիծ՝

համաձայնեցնելով

այն

ֆինանսաբյուջետային

հանձնաժողովի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի հետ։ «Այբ»-ում ուսուցիչների աշխատելու միջին
աշխատանքային փորձը:

Հարց 7. Կարգ տարրական և միջին դպրոցներում պայմանական ֆինանսական վատ վիճակում հայտնված
աշակերտների ուսման վարձի փոխհատուցման համար։
Որոշում՝ հարց 7։
7.1 Որոշվեց հաստատել «Անկանխատեսելի դժվար ֆինանսական իրավիճակում հայտնված «Այբ» միջին
դպրոցի աշակերտների ֆինանսական աջակցության հնարավորություններից օգտվելու քաղաքականությունը»`
հաշվի առնելով վերը նշված առաջարկությունը։
7.2 Որոշվեց 2021-2022 թթ ուսումնական տարվա բյուջեով նախատեսված «կրթության համար
նվիրատվություններ» տողով պլանավորված 3՛000՛000 ՀՀ դրամից 2՛586՛954 ՀՀ դրամ ուղղել 7-րդ դասարանի
աշակերտ Էմին Մանասյանի 2021-2022 թթ ուսումնական տարվա ուսման վարձի գծով պարտքի մարմանը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 8. Լրացուցիչ ընդունելության արդյունքների ամփոփում և «քաղած դասեր»։

Հարց 9. Դպրոցի կամպուսի զարգացման ընթացքը:
Կետ 10 Հխ-ի հաջորդ նիստին առաջարկվող հարցեր:
Բոլոր հարցերը ներկայացնել սեպտեմբերի 29-ի նիստին, եթե այլ բան չի նշված հանձնարարության
վերաբերյալ։
Կետ 11․ Նիստի ավարտ
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Հանդիպումն ավարտվեց ժամը 12:30-ին:

ՀԽ անդամներ
Աշոտ Մկրտչյան

______________________

Արտավազդ Մինասյան ______________________
Դավիթ Փախչանյան

______________________

Լիլիթ Մինասյան

______________________

Ռիմմա Անանյան

______________________

Իրինա Գեյկո

______________________

Վասկեն Յակուբյան

______________________

Տիգրան Հարությունյան ______________________

ՀԽ նախագահ
Ռուբեն Հարությունյան _______________________
Նիստի քարտուղար
Սիրանուշ Սուքիասյան ___________________
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