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«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի 5-րդ գումարման Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի
Ամսաթիվ՝

11 հունիսի 2020 թ.

Անցկացման վայր՝

zoom հարթակ

Նիստի սկիզբ՝

09:30

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ
Հոգաբարձուների խորհրդի (ՀԽ) անդամներ՝
Ռուբեն Հարությունյան- ՀԽ նախագահ
Անահիտ Ադամյան
Անահիտ Հովհաննիսյան
Արիս Բերբերյան
Արթուր Ալավերդյան
Հակոբ Հակոբյան
Հովհաննես Աթաբեկյան
Սարգիս Բադալյան
Վասկեն Յակուբյան
Տիգրան Հարությունյան:

Նիստին մասնակցել են Հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր տասը անդամները, ինչն ապահովում է որոշումների
կայացման համար անհրաժեշտ քվորումը:
Առանց ձայնի իրավունքի նիստին մասնակցում էին
Արամ Փախչանյանը (գործադիր տնօրեն),
Անահիտ Հարությունյան (ընդունելության բաժնի համակարգող),
Դավիթ Սահակյանը (գործառնական տնօրեն),
Մերի Հովսեփյան (ակադեմիական տնօրեն),
Նիստի քարտուղար ընտրվեց՝ Սիրանուշ Սուքիասյանը:

Հարց 1. (Օրակարգի հաստատում)
Որոշում՝ հարց 1:
Հաստատել ՀԽ-ի նիստի 2020 թվականի հունիսի 11-ի օրակարգը ։
Որոշումը կայացված է միաձայն։

Հարց 2. (Հարցեր, որոնք այս օրակարգում ընգրկված չեն):

Առաջարկ չեղավ։

Հարց 3. (Հիբրիդային ուսուցման գործընթացի մասին տեղեկացում)։
Հարց 4 (2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության ամփոփում):
Որոշում՝ հարց 4:
Որոշվեց․
1․ Կազմակերպել ընդունելության գործընթաց երեխայի համար, քանի որ Դպրոցի մեղքով է, որ երեխան չի
մասնակցել ընդունելության հիմնական գործընթացին։
2․ Եթե ընդունելության գործընթացից դուրս մնացած դիմորդը հաղթահարի ընդունելության գործընթացը, 1-ին
դասարաններից մեկում աշակերտների թիվը դարձնել 19 ։
3․ Որոշման մասին տեղեկացնել 1-ին դասարան ընդունված աշակերտների բոլոր ծնողներին և ուսուցիչներին։
Պատասխանատու՝ հիմնական դպրոցի տնօրեն։
4․ Միջոցներ ձեռնարկել նման դեպքերը բացառելու համար։ Հաջորդ ՀԽ նիստին զեկուցել։ Պատասխանատու՝
գործառնական տնօրեն։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 5 ( «Այբ» դպրոցի ընդունելության քննությունների ժամանակ առարկայական շեմ)։
Որոշում՝ հարց 5:
Որոշվեց հարցը քննարկել լրացուցիչ ուսումնասիրությունից հետո՝
համադրելով վերջին 3 տարվա
ընդունելությունների քննությունների և դպրոցական ընթացիկ քննությունների գնահատականները:
Ներկայացնել հաջորդ ՀԽ նիստին։ Պատասխանատու՝ ակադեմիական տնօրեն
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 6 (Գործադիր տնօրենի որոնման հանձնաժողովի հաշվետվություն)
Հարց 7 (Մենթորության ծրագիր։ Շրջանավարտների ակումբի կանոնադրության ներկայցում։)
Որոշվեց առանձին հանձնաժողով ստեղծել, որտեղ դպրոցի ներկայացուցիչները, Շրջանավարտների ակումբի
ներկայացուցիչները և Հխ-ի անդամների ներկայցուցիչները միասին կքննարկեն և ՀԽ-ի հաջորդ նիստին՝
հուլիսի 16-ին, կներկայացնեն ամփոփված նյութը որոշման համար։
Պատասխանատու՝ Արիս Բերբերյան
Որոշումը կայացված է միաձայն։
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Հարց 9. ( Մանկավարժական խորհրդի կանոնակարգ ):
Որոշում՝ հարց 9:
Որոշվեց համապատասխան շտկումներից հետո Մանկավարժական խորհրդի կանոնակարգը ներկայացնել
հաստատման հաջորդ նիստին։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 10. (Հաջորդ նիստի օրվա հաստատումը)։
Որոշում՝ հարց 10:
Որոշվեց ՀԽ-ի հաջորդ նիստը հրավիրել հուլիսի 16-ին։
Որոշումը կայացված է միաձայն։
Հարց 11. (Հխ-ի հաջորդ նիստին առաջարկվող հարցեր):
1.
2.

Նոր գործադիր տնօրենի նշանակում։ Հուլիսի 16
Շրջանավարտների ակումբի կանոնադրության հաստատում։ Հուլիսի 16

Մյուս հարցերը կքննարկվեն օգոստոսի նիստին։ Օգոստոսի 20-օրը դեռ կքննարկվի հուլիսի 16-ին։
•
•
•
•

Հիբրիդային ուսուցում։
«Այբ» դպրոցի ընդունելության քննությունների ժամանակ առարկայական շեմ։ Ներկայացնող՝ Դավիթ
Սահակյան
Ինչ միջոցներ են կիրառվում ընդունելության գործընթացից դիմորդների դուրս մնալու խնդիրներից
բացառելու համար։ Ներկայացնող՝ Դավիթ Սահակյան
Մանկավարժական խորհրդի կանոնադրություն։ Ներկայացնողներ՝ Մերի Հովսեփյան

Հարց 12. (Նիստի ավարտ):
Հանդիպումն ավարտվեց ժամը 11:55-ին:

ՀԽ անդամներ`
Անահիտ Ադամյան

______________________

Անահիտ Հովհաննիսյան _______________________
Արիս Բերբերյան

_______________________

Արթուր Ալավերդյան

_______________________

Հակոբ Հակոբյան

_______________________

Հովհաննես Աթաբեկյան _______________________
Ռուբեն Հարությունյան
Սարգիս Բադալյան

_______________________
_______________________
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Վասկեն Յակուբյան

_______________________

Տիգրան Հարությունյան _______________________
Նիստի քարտուղար ` Սիրանուշ Սուքիասյան ___________________
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