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Արձանագրություն
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«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի 6-րդ գումարման հոգաբարձուների խորհրդի նիստի
Ամսաթիվ՝

09 դեկտեմբերի 2021 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 (առցանց),
Լիլիթ Մինասյան (առկա),
Ռիմմա Անանյան (առցանց),
Իրինա Գեյկո (առկա),
Սարգիս Բադալյան (առցանց),
Վասկեն Յակուբյան (առկա),
Տիգրան Հարությունյան (առցանց)։
Նիստին չի մասնակցել՝
Արսեն Գալստյան
Նիստին մասնակցել են հոգաբարձուների խորհրդի տասնմեկ անդամից տասը, ինչն ապահովում է
որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ քվորումը:
Առանց ձայնի իրավունքի նիստին մասնակցում էին․
Անահիտ Ադամյան (ՀԽ-ի 5-րդ գումարման անդամ), (առկա)
Անահիտ Հովհաննիսյան (ՀԽ-ի 5-րդ գումարման անդամ), (առկա)
Արթուր Ալավերդյան (ՀԽ-ի 5-րդ գումարման անդամ), (առկա)
Արիս Բերբերյան (ՀԽ-ի 5-րդ գումարման անդամ), (առկա)
Հովհաննես Աթաբեկյան (ՀԽ-ի 5-րդ գումարման անդամի լիազորված անձ), (առցանց),
Տեր Մեսրոպ քհն․ Արամյան («Այբ» դպրոցի ՀԽ-ի հիմնադիր նախագահ), (առկա)
Դավիթ Սահակյան (գործադիր տնօրեն) (առկա),
Նիստի քարտուղար ընտրվեց Սիրանուշ Սուքիասյանը (առկա),
Սիլվիա Նաջարյան («Հիմնական դպրոցի տնօրեն), (առկա), (մասնակցել է հարց 9-ին)
Կետ 1․ Նոր և հին ՀԽ-ի անդամների ողջունում, ծանոթացում։

Կետ 2․ 5-րդ գումարման Հխ-ի աշխատանքների փոխանցումը 6-րդ գումարման ՀԽ-ին։
Հարց 3. Օրակարգի հաստատում։ Հարցեր, որոնք այս օրակարգում ընգրկված չեն եղել։
Որոշում՝ հարց 3
1․ Հաստատել ՀԽ-ի նիստի 2021 թվականի դեկտեմբերի 09-ի օրակարգը։
2․ Ավելացնել հարց 12․ Կանոնադրության փոփոխություն։
3 Ավելացնել հարց 13․ Տեր Մեսրոպի քհն․ Արամյանի ԱՄՆ-ի այցի մանրամասների ներկայացում։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 4․ Նախագահի և քարտուղարի ընտրության։
Որոշում՝ հարց 4
Որոշվեց հաստատել Ռուբեն Հարությունյանի թեկնածությունը որպես 6-րդ գումարման ՀԽ-ի նախագահ։
Նիստի քարտուղար ընտրվեց Սիրանուշ Սուքիասյանը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 5. Կազմակերպչական զարգացման ծրագրի արդյունքների և դրա կարևորության ներկայացում։
Տնօրենների կողմից թարմացված ռազմավարության ներկայացում։
Հարց 6․ «Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամին պատկանող հողատարածքի մի մասի վարձակալությամբ
տրամադրում Զեյթուն Սվիթ ՍՊԸ-ին
Որոշում՝ հարց 6:

Որոշվեց Դավիթ Սահակյանին լիազորել «Զեյթուն Սվիթ» ՍՊ ընկերության հետ կնքել մինչև 1700 քմ
մակերեսով հողատարածքի վարձակալության պայմանագիր հետևյալ պայմաններով․
-

վարձակալության պայմանագրի արժեքը պետք է կազմի 234,000 ՀՀ դրամ ամսական
(ներառյալ հարկերը),
վարձակալության պայմանագիրը պետք է արգելի կառուցապատումը վարձակալի կողմից,
վարձակալությամբ տրվող հողատարածքը Վարձակալի կողմից պետք է օգտագործվի
բացառապես որպես կայանատեղի և տրանսպորտային միջոցների անցման վայր,
վարձակալության պայմանագիրը կարող է կնքվել մինչև 3 տարի ժամկետով։

Հանձանարություն․ Դավիթ Սահակյանին հանձնարարել ՀԽ-ի հաջորդ նիստին զեկուցել
կատարման մասին։
Հարց 7․ Տնօրենի դասավանդման հարց։
Որոշում՝ հարց 7
Որոշվեց, որ Դավիթ Սահակյանը ՀԽ քննարկմանը տնօրենի դասավանդման վերաբերյալ համապարփակ
մոտեցում-առաջարկ հաջորդ նիստին, կամ` հրատապության դեպքում հունվարին։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 8․ Նախորդ նիստից անցած ժամանակահատվածում դպրոցի աշխատանքների մասին հակիրճ
տեղեկություններ։
Որոշում՝ հարց 8
Որոշվեց ի գիտություն ընդունել Դավիթ Սահակյանի ներկայացրած հաշվետվությունը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։

«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամ

2/4

Հարց 9․ Միջին դպրոցում վերհանված խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողությունների ծրագիր։
Որոշում՝ հարց 9
Որոշվեց ի գիտություն ընդունել Սիլվիա Նաջարյանի ներկայացրած հաշվետվությունը։

Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 10․ Հայաստանի մասնավոր դպրոցների ուսման վարձերի չափերը և քաղաքականությունը։ «Այբ»
դպրոցի ուսման վարձերի քաղաքականության մշակման հանձնաժողովի ձևավորում։
Որոշում՝ հարց 10
Որոշվեց ձևավերել «Այբ» դպրոցի ուսման վարձերի քաղաքականության մշակման հանձնաժողով, որի ՀԽ
կողմից անդամներն են՝ Տիգրան Հարությունյանը, Սարգիս Բադալյանը և Անահիտ Ադամյանը
(համաձայնությամբ)։ Տնօրենության ներկայացուցիչները կորոշվեն Դ.Սահակյանի կողմից:
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 11․ Հաջորդ նիստերի օրվա հաստատում։
Որոշում՝ հարց 11
Որոշվեց ՀԽ-ի հաջորդ տարվա նիստերը հրավիրել փետրվար 17-ին, մայիսի 5-ին, հուլիսի 7-ին և սեպտեմբերի
29։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 12․ Կանոնադրության փոփոխություն։
Որոշում՝ հարց 12
Որոշվեց իրավաբանին հանձնարարել ուսումնասիրել ՀԽ-ի ընտրությունների կարգում «Ռազմավար» անդամի
ներգրավման ժամկետի փոփոխման հնարավորությունն ու նպատակահարմարությունը` ժամկետը
սահմանելով մինչև մեկ տարի։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 13 ․ Տեր Մեսրոպ քհն. Արամյանի ԱՄՆ-ի այցի մանրամասների ներկայացում։
Կետ 14 Հխ-ի հաջորդ նիստին առաջարկվող հարցեր:
Բոլոր հարցերը ներկայցնել փետրվարի 17-ի նիստին, եթե այլ բան չի նշված հանձնարարության վերաբերյալ։
Կետ 15․ Նիստի ավարտ
Հանդիպումն ավարտվեց ժամը 12:50-ին:
ՀԽ անդամներ
Աշոտ Մկրտչյան

______________________

Արտավազդ Մինասյան ______________________
Դավիթ Փախչանյան

______________________

Լիլիթ Մինասյան

______________________

Ռիմմա Անանյան

______________________

Իրինա Գեյկո

______________________

Սարգիս Բադալյան

______________________

Վասկեն Յակուբյան

______________________
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Տիգրան Հարությունյան ______________________

ՀԽ նախագահ
Ռուբեն Հարությունյան _______________________
Նիստի քարտուղար
Սիրանուշ Սուքիասյան ___________________
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