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Արձանագրություն
№ ASBT05-2015-C (0309)
«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի 5-րդ գումարման հոգաբարձուների խորհրդի նիստի
Ամսաթիվ՝

03 սեպտեմբերի 2020 թ.

Անցկացման վայր՝
Zoom հարթակ
Նիստի սկիզբ՝
09:30
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ
Հոգաբարձուների խորհրդի (ՀԽ) անդամներ՝
Ռուբեն Հարությունյան - ՀԽ նախագահ,
Անահիտ Ադամյան,
Անահիտ Հովհաննիսյան,
Արթուր Ալավերդյան,
Հովհաննես Աթաբեկյան,
Սարգիս Բադալյան,
Վասկեն Յակուբյան,
Հակոբ Հակոբյան,
Տիգրան Հարությունյան:
Նիստին չի մասնակցել՝
Արիս Բերբերյան։
8-րդ հարցից սկսած Տիգրան Հարությունյանը նիստին չի մասնակցել։
10-րդ հարցից սկսած Անահիտ Հովհաննիսյանը նիստին չի մասնակցել։
Նիստին մասնակցել են հոգաբարձուների խորհրդի ինը անդամներ, ինչն ապահովում է որոշումների
կայացման համար անհրաժեշտ քվորումը:
Առանց ձայնի իրավունքի նիստին մասնակցում էին
Դավիթ Սահակյան (գործադիր տնօրեն),
Արամ Փախչանյանը (նախկին գործադիր տնօրեն),
Նելլի Բալայանը (ֆինանսական համակարգող)։
Նիստի քարտուղար ընտրվեց Սիրանուշ Սուքիասյանը:
Հարց 1. Օրակարգի հաստատում
Որոշում՝ հարց 1
Հաստատել ՀԽ-ի նիստի 2020 թվականի սեպտեմբերի 03-ի օրակարգը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 2. Հարցեր, որոնք այս օրակարգում ընդգրկված չեն
Հարց 3. «Այբ» դպրոցի Հոգաբարձուների խորհրդի աշխատանքի սկզբունքները

Որոշում՝ հարց 3
Որոշվեց Հավելված 1 –ը փոխանցել իրավաբանին «Այբ» դպրոցի կանոնադրության հետ համեմատելու համար,
հարցը քննարկել հաջորդ նիստի ժամանակ։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 4․ ՀԽ-ի անդամների անձնական տվյալների պահպանում
Հարց 5․ Արամ Փախչանյանի աշխատանքի ամփոփում, աշխատանքի փոխանցում
Որոշում՝ հարց 5
1․ Որոշվեց ի գիտություն ընդունել Արամ Փախչանյանի հաշվետվությունը։
2․Որոշվեց, որ այսուհետ Դավիթ Սահակյանը ներկայցնի հաշվետվություն, ըստ ռազմավարության, թե որ
ծրագրերն են այս ուսումնական տարի արվելու, ովքեր են դրանց պատասխանատուները և կատարողականը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 6․ Ընթացակարգի ներկայացում, որով լավացվում է տարրական/միջին Դպրոցների աշակերտների
քույր/եղբայր հանդիսացող դիմորդների 1-ին դասարան ընդունելությունան գործընթացը։

Հարց 7․ Բյուջեի ներկայացում և հաստատում
Որոշում՝ հարց 7
Որոշվեց 2020-2021 ուսումնական տարվա բյուջեն ընդունել ի գիտություն։
Հանձնարարել․
1․ Դավիթ Սահկյանին մինչև մյուս նիստ ներկայցնել կրթաթոշակային ֆոնդի համալրման բիզնես պրոցեսը՝
համաձայնեցված «Այբ» հիմնադրամի հետ։
2․ Դավիթ Սահակյանին բյուջեի ռիսկայնությունը կառավարելի դարձնելու նպատակով մշակել բյուջետային
քաղաքականություն, որը կներկայցվի հաջորդ նիստին։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 8․ Շահադրդական ծրագիր դպրոցի բոլոր առանցքային աշխատակիցների, ուսուցիչների և
տնօրենության համար

Որոշում՝ հարց 8
Որոշվեց հանձնարարել նոր գործադիր տնօրենին մարդկային ռեսուրսների բաժնի հետ համատեղ
ներկայացնել շահադրդական ծրագիր դպրոցի գործադիր տնօրենի և կառավարման երկու մակարդակ ցածր
աշխատակիցների համար՝ հիմնված Դպրոցի ռազմավարական ծրագրերի զարգացման հիման վրա։
Ներկայացնել այն ՀԽ-ի դեկտեմբերի 03-ի նիստի ժամանակ։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 9․ Հաջորդ նիստերի օրվա հաստատում
Որոշում՝ հարց 9
Որոշվեց ՀԽ-ի հաջորդ նիստերը հրավիրել դեկտեմբերի 03-ին, փետրվար 25-ին, մայիսի 6-ին, հուլիսի 1-ին և
սեպտեմբերի 30-ին Երևանյան ժամանակով ժամը 9։30-ին։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 10. Հխ-ի հաջորդ նիստին առաջարկվող հարցեր:
Հարց 11․ Նիստի ավարտ
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Հանդիպումն ավարտվեց ժամը 12:30-ին:

ՀԽ անդամներ
Անահիտ Ադամյան

______________________

Անահիտ Հովհաննիսյան _______________________
Արթուր Ալավերդյան

_______________________

Հովհաննես Աթաբեկյան _______________________
Սարգիս Բադալյան

_______________________

Վասկեն Յակուբյան

_______________________

Հակոբ Հակոբյան

_______________________

Տիգրան Հարությունյան _______________________
ՀԽ նախագահ
Ռուբեն Հարությունյան

_______________________

Նիստի քարտուղար
Սիրանուշ Սուքիասյան ___________________
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