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«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի
Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի
Ամսաթիվ՝

11 սեպտեմբերի, 2018 թ.

Անցկացման վայր՝

«Այբ» դպրոց, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 11/11,

Նիստի սկիզբ՝

09:30

Նիստի ավարտը՝

16:00

«Այբ» դպրոցի 3-րդ գումարման Հոգաբարձուների խորհրդի (այսուհետ` ՀԽ) նիստը հրավիրվել է «Այբ»
դպրոցի ՀԽ-ի անդամների կողմից:

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ԵՎ ՔՎՈՐՈՒՄ
Նիստին

մասնակցել

են Հոգաբարձուների

խորհրդի յոթ

անդամներից վեցը,

ինչն ապահովում է

որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ քվորումը:
Անահիտ Ադամյան



Արթուր Ալավերդյան



Դավիթ Սահակյան



Իեն Քրեյգ



Լուսինե Գալաջյան



Սարգիս Բադալյան



Վազգեն Յակուբյան



Նիստի մասնակիցներ՝
Արամ Փախչանյան



Տ. Մեսրոպ քհն. Արամյան



Գրիգոր Գաբրիելյան
Նելլի Բալայան

Լիլիա Խաչատրյան


ներկա է եղել տարեկան բյուջեի ներկայացում և հաստատում
հարցի ժամանակ

ներկա է եղել տարեկան բյուջեի ներկայացում և հաստատում
հարցի ժամանակ

 ներկա է եղել Հաղորդակցության քաղաքականության քննարկում և
հաստատում հարցի ժամանակ
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Նիստի քարտուղար՝
Սիրանուշ Սուքիասյան



ՕՐԱԿԱՐԳ
1.

Օրակարգի հաստատում։

2.

ՀԽ-ի նախագահի ընտրություն։

3.

Տ. Մեսրոպ քհն. Արամյանի ներկայություն ՀԽ-ի նիստին։

4.

Ռազմավարական խորհրդի գործառույթները։ Ներկայացնող՝ Իեն Քրեյգ

5.

Դպրոցի զարգացման ծրագրի իրագործման հաշվետվություն։ Ներկայացնող՝ Արամ Փախչանյան

6.

Ֆոնդահայթայթման թիրախների ներկայացում, քննարկում և հաստատում։ Ներկայացնող՝ Արամ
Փախչանյան

7.

Դպրոցի տարեկան բյուջեի ներկայացում և հաստատում։ Ներկայացնող՝ Նելլի Բալայան

8.

Հաղորդակցության քաղաքականության քննարկում և հաստատում։

9.

Ռազմավարական ծրագրի հետագա զարգացում։ Ներկայացնող՝ Իեն Քրեյգ

10. Ընդունելության կարգի փոփոխություն։
11. Դավիթ Սահակյանի հրաժարական։
Հարց 1. (Օրակարգի հաստատում):
Որոշում՝ հարց 1:
Հաստատել ՀԽ-ի նիստի սեպտեմբերի 11-ի օրակարգը:
Որոշումը կայացված է՝
Կողմ

6 (100%)

Դեմ

0 (0%)

Ձեռնպահ

0 (0%)

Հարց 2. (ՀԽ-ի նախագահի ընտրություն):
Հաշվի առնելով, որ Հխ նախագահը դուրս է եկել Հխ-ի կազմից, ինչպես նաև «Այբ» դպրոցի հիմնադիր՝
«Այբ» կրթական հիմնադրամի ՀԽ-ի որոշմամբ ընտրվել է Հխ-ի նոր անդամ՝ Իեն Քրեյգը, առաջացել է նոր
նախագահի ընտրության անհրաժեշտություն։
Որոշում՝ հարց 2:
Նշանակել Իեն Քրեյգին ՀԽ-ի նախագահ, Իենի բացակայության ժամանակ նախագահող է

Անահիտ

Ադամյանը։
Որոշումը կայացված է՝
Կողմ

6 (100%)

Դեմ

0 (0%)

Ձեռնպահ

0 (0%)

Հարց 3. (Տ. Մեսրոպ քհն. Արամյանի ներկայություն ՀԽ-ի նիստին):

«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամ

2/5

Կազմված է «28» սեպտեմբերի 2018 թ.
Բաղկացած է 5 էջից

ASBT04-1814-C(1109)

ՀԽ-ի աշխատանքների շարունակականության և փոխանցելության նպատակով, նախագահ ընտրվելուց
հետո Իեն Քրեյգը առաջարկեց, որ Տ. Մեսրոպ քհն. Արամյանը ներկա գտնվի Հխ-ի նիստին առանց
քվեարկության իրավունքի։
Որոշում՝ հարց 3:
Տ. Մեսրոպ քհն. Արամյանը ներկա կարող է գտնվել Հխ-ի նիստին առանց քվեարկության իրավունքի։
Որոշումը կայացված է՝
Կողմ

6 (100%)

Դեմ

0 (0%)

Ձեռնպահ

0 (0%)

Հարց 4 (Ռազմավարական խորհրդի գործառույթները):
Քննարկվեցին ռազմավարական խորհրդի գործառույթներ։
Հարց 5 ( Դպրոցի գ ործողությունների/action plan/ ծրագրի իրագործման հաշվետվություն):
Արամ Փախչանյանը ներկայացրեց դպրոցի գործունեության հաշվետվությունը։
Արամ Փախչանյանը ներկայացրեց դպրոցի գործողությունների ծրագրի իրագործման հաշվետվությունը,
ինչպես նաև զեկուցեց, որ նա նաև կպատրաստի հակիրճ հաշվետվություն համայնքին ներկայացնելու
համար։ Պարբերաբար պետք է ներկայացնել հաշվետվություններ նաև ակումբի անդամներին։
ՀԽ-ն արձանագրեց, որ ի գիտություն է ընդունում հաշվետվությունը։
Հարց 6. (Ֆոնդահայթայթման թիրախների ներկայացում, քննարկում և հաստատում):
Քննարկվեցին ֆոնդահայթայթման թիրախները։
Հարց 7 . (Դպրոցի տարեկան բյուջեի ներկայացում և հաստատում):
Նելլի Բալայանը («Այբ» դպրոցի ֆինանսական համակարգող) ներկայացրեց 2018-2019 թթ․ տարեկան
բյուջեն։
ՀԽ-ն արձանագրեց, որ ի գիտություն է ընդունում անցած տարվա բյուջեի թվերը։
Որոշում՝ հարց 7:
Հաստատել 2018-2019 թթ․՝ ՀԽ-ին ներկայացված բյուջեն որպես աշխատանքային բյուջե։
Որոշումը կայացված է՝
Կողմ

6 (100%)

Դեմ

0 (0%)

Ձեռնպահ

0 (0%)

Հարց 8. (Հաղորդակցության քաղաքականության քննարկում և հաստատում):
Լիլիա Խաչատրյանը (ՄԽ-ի նախագահ) ներկայացրեց Հաղորդակցության քաղաքականությունը։
Որոշում՝ հարց 8:
Հաստատել Հաղորդակցության քաղաքականությունը որպես աշխատանքային տարբերակ և արդեն դնել
կիրառման։
«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամ

3/5

Կազմված է «28» սեպտեմբերի 2018 թ.
Բաղկացած է 5 էջից

ASBT04-1814-C(1109)

Որոշումը կայացված է՝
Կողմ

6 (100%)

Դեմ

0 (0%)

Ձեռնպահ

0 (0%)

Հարց 9. ( Ռազմավարական ծրագրի հետագա զարգացում):
Իեն Քրեյգը ներկայացրեց Ռազմավարական ծրագրի հետագա զարգացումները։
Հարց 10. (Ընդունելության կարգի փոփոխություն):
Հաշվի առնելով, որ դպրոցում բնականոն ձևով առաջանում են թափուր տեղեր, և գործող ընդունելության
կարգը ճկուն չէ, անհրաժեշտություն է առաջացել գործող ընդունելության կարգը վերանայել։
Ընթացիկ

ընդունելության

հարցը

կքննարկվի

և

փոփոխված

ընդունելության

կարգը

առցանց

քվեարկության դրվի։
Որոշում՝ հարց 10:
Ըստ

անհրաժեշտության

վերջում։

դասարաններում

թափուր

Համապատասխան փոփոխություններ

տեղերի

կատարել

լրացումը կազմակերպել

քառորդների

ընդունելության կարգում և ներկայացնել

առցանց քվեարակության։
Որոշումը կայացված է՝
Կողմ

6 (100%)

Դեմ

0 (0%)

Ձեռնպահ

0 (0%)

Հարց 11. (Դավիթ Սահակյանի հրաժարական):
Դավիթ Սահակյանը տեղեկացրեց, որ հրաժարվում է ՀԽ-ի անդամի իր լիազորություններից, քանի որ
անցնում է աշխատանքի «Այբ» դպրոցում։
Որոշում՝ հարց 11:
Ընդունել Դավիթ Սահակյանի հրաժարականը և համաձայն Հիմնադրամի կանոնադրության 4.3. կետով
սահմանված կարգի անդամի նշանակման համար դիմել «Այբ» կրթական հիմնադրամի ՀԽ-ին և խնդրել
ՀԽ նոր անդամ հաստատել:
Որոշումը կայացված է՝
Կողմ

6 (100%)

Դեմ

0 (0%)

Ձեռնպահ

0 (0%)

ՀԽ անդ ամներ`
Անահիտ Ադամյան

______________________

Արթուր Ալավերդյան

______________________
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Դավիթ Սահակյան

______________________

Իեն Քրեյգ

______________________

Լուսինե Գալաջյան

______________________

Վազգեն Յակուբյան

_______________________

Նիստի քարտուղար`
Սիրանուշ Սուքիասյան

_______________________
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