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Արձանագրություն
№ ASBT05-2104-C (0605)
«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի 5-րդ գումարման հոգաբարձուների խորհրդի նիստի
Ամսաթիվ՝

06 մայիսի 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 (առկա),
Անահիտ Ադամյան (առկա),
Անահիտ Հովհաննիսյան (առկա),
Արիս Բերբերյան (առցանց),
Արթուր Ալավերդյան (առկա),
Հովհաննես Աթաբեկյան (առցանց),
Սարգիս Բադալյան (առկա),
Վասկեն Յակուբյան (առցանց),
Տիգրան Հարությունյան (առկա):
Նիստին չի մասնակցել՝
Հակոբ Հակոբյան:
Նիստին մասնակցել են հոգաբարձուների խորհրդի ինն անդամներ, ինչն ապահովում է որոշումների
կայացման համար անհրաժեշտ քվորումը:
Առանց ձայնի իրավունքի նիստին մասնակցում էին․
Դավիթ Սահակյան (գործադիր տնօրեն) (առկա),
Նիստի քարտուղար ընտրվեց Սիրանուշ Սուքիասյանը (առկա):
Հարց 1. Օրակարգի հաստատում
Որոշում՝ հարց 1
Հաստատել ՀԽ-ի նիստի 2021 թվականի մայիսի 06-ի օրակարգը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։

Հարց 2․ «Բյուջեի կառավարման քաղաքականությունը» վերջնական հաստատում։

Որոշում՝ հարց 2
Որոշվեց հաստատել «Բյուջեի կառավարման քաղաքականություն»-ը ըստ Հավելված 1-ի` ավելացնելով
Հաշվետու տարվա «սեպտեմբեր-հաշվետու ամիս» կուտակային կատարողականը՝ համեմատելով նախորդ
տարվա նույն ժամկետի փաստի հետ։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 3․ Դպրոցի ընդունելության արդյունքների ներկայացում։
Որոշում՝ հարց 3
Որոշվեց ի գիտություն ընդունել Դավիթ Սահակյանի ներկայացրած հաշվետվությունը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։

Հարց 4. Նախորդ նիստից անցած ժամանակահատվածում դպրոցի աշխատանքների մասին հակիրճ
տեղեկություններ
Որոշում՝ հարց 4
Որոշվեց ի գիտություն ընդունել Դավիթ Սահակյանի ներկայացրած հաշվետվությունը։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 5․
5․1 Տեղեկատվություն Քեմբրիջի գնահատման կենտրոնից առ այն, թե ինչ ձևաչափով նրանք կարող են
համեմատական տվյալներ տրամադրել «Այբ» դպրոցի ԱԲ քննությունների վերաբերյալ:
5․2 Համաքննման (այլ դպրոցների հետ համաեմատվելու) չափանիշներ մշակող աշխատանքային խմբի
ընթացիկ աշխատանքների ներկայացում։
Հարց 6․ «Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի հորգաբարձուների խորհրդի 7 /յոթ/ դասային խմբերի
ներդասային ընտրությունների կանոնակարգի խմբագրման հաստատում։
Որոշում՝ հարց 6
Որոշվեց «Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի հորգաբարձուների խորհրդի 7 /յոթ/ դասային խմբերի
ներդասային ընտրությունների կանոնակարգի 3․29․1, 3․30․3 և 3․3․2 կետերը խմբագրել հետևյալ կերպ՝ «Դպրոցին
և/կամ «Այբ» կրթական հիմնադրամին՝ կանոնադրական նպատակների և «Այբ» դպրոցի համար։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Կետ 7 Հխ-ի հաջորդ նիստին առաջարկվող հարցեր:
Բոլոր հարցերը ներկայցնել հուլիսի 01-ի նիստին, եթե այլ բան չի նշված հանձնարարության վերաբերյալ։
Կետ 8․ Նիստի ավարտ
Հանդիպումն ավարտվեց ժամը 11:50-ին:

ՀԽ անդամներ
Անահիտ Ադամյան

______________________

Անահիտ Հովհաննիսյան ______________________
Արիս Բերբերյան

_______________________

Արթուր Ալավերդյան

_______________________
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Հովհաննես Աթաբեկյան _______________________
Սարգիս Բադալյան

_______________________

Վասկեն Յակուբյան

_______________________

Տիգրան Հարությունյան _______________________
ՀԽ նախագահ
Ռուբեն Հարությունյան _______________________
Նիստի քարտուղար
Սիրանուշ Սուքիասյան ___________________
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