
 

  

  

 

ა(ა) იპ საქართველოს საპატრიარქოს დიმიტრი ყიფიანის სახელობის 

სკოლა - პანსიონის შინაგანაწესი 
 

      ა(ა) იპ საქართველოს საპატრიარქოს დიმიტრი ყიფიანის სახელობი სკოლა - პანსიონის მისიაა 

ქრისტიანულ - მართლმადიდებლურ სარწმმუნოებაზე დაყრდნობით, ეროვნული და 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი თავისუფალი, ინტელექტუალური 

ახალგაზრდობის ჩამოყალიბება.   

 1 .   სკოლის მიზანია :  

1) ზოგადი განათლების მიღება დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე; 

2) იყოს კონკურენტუნარიანი, ჰქონდეს უსაფრთხო გარემო; 

3) აღზარდოს მოსწავლე ეროვნულ - კულტურული და ტრადიციული ღირებულებების შესაბამისად. 

     სკოლა - პანსიონი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს საპატრიარქოს განკარგულებით, 

განათლების შესახებ კანონისა და თავისი  წესდების შესაბამისად. 

2. სკოლა - პანსიონში სასწავლო - აღმზრდელობითი  პროცესი ავტონომიურია . 

სკოლა- პანსიონს თავისი მართვის ორგანოების გადაწყვეტილების  საფუძველზე უფლება აქვს:    

ა) დამოუკიდებლად განსაზღვროს სკოლა- პანსიონის საშტატო განრიგი, ტარიფიკაცია, გადაწყვიტოს 

საკადრო საკითხები და მუშაკთა დანიშვნის წესი; 

 ბ)  განსაზღვროს  სკოლა- პანსიონის საგანმანათლებლო პროგრამა (სასწავლო გეგმა)      

 სახელმწიფო საგანმანათლებლო  სტანდარტის დაცვის პირობით; 

 გ) სასწავლო პროცესის განხორციელებისას თავად აირჩიოს სახელმძღვანელოები, რომელთაც      

 საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ მინიჭებული აქვს შესაბამისი გრიფი; 

 დ) დამოუკიდებლად დაამყაროს კავშირი სხვა საგნმანათლებლო (მათ შორის უცხოეთის)  

 დაწესებულებებთან თავისი საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში; 

 ე) დამოუკიდებლად, მოქმედი კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდების დადგენილი      

 წესით, განკარგოს საკუთარი ქონება და ფინანსური სახსრები; 

 ვ) დააწესოს ვაუჩერის ზემოთ გადასახადი(ვაუჩერის გაუთვალისწინებლად); 

 ზ) გადაწყვიტოს მის უფლებამოსილებაში შემავალი სხვა საკითხები. 

 3.სკოლის ადმინისტრაცია 

სკოლას მართავს სკოლის ადმინისტრაცია, რომელიც შედგება დირექტორისაგან, დირექტორის 

მოადგილისგან სასწავლო დარგში, სკოლის მოძღვრისაგან, სამეურნეო ნაწილის გამგისაგან და 

საფინანსო მენეჯერისაგან/ბუღალტერისაგან. 

1.სკოლის ადმინისტრაცია ამზადებს დირექტორის გადაწყვეტილებათა პროექტებს, უზრუნველყოფს 

სკოლის საქმის წარმოებას, ზედამხედველობს დაწესებულების წესდების, შინაგანაწესისა და 

დირექტორის გადაწყვეტილებების შესრულებას. 

 

  

 

  4.სკოლის დირექტორი 

  ა) სკოლის დირექტორს ნიშნავს სკოლის დამფუძნებელი. ის წარმოადგენს სკოლის  უმაღლეს        

  თანამდებობის პირს. 

  ბ)დირექტორი ხელმძღვანელობს პედაგოგიურ საბჭოსა და ადმინისტრაციას, პასუხისმგებელია        

  სასწავლო - აღმზრდელობით პროცესის ორგანიზებაზე. 

  გ)კოორდინაციას უწევს მოსწავლეთა და თანამშრომელთა შორის დისციპლინის დამყარებას. 



 

  

  

 

 დ)წარმოადგენს სკოლა- პანსიონს სხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან  ურთიერთობაში. 

  ე)კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს სკოლა- პანსიონის სახელით; 

     ვ)ამტკიცებს სკოლა- პანსიონის საშტატო განრიგს, სკოლა- პანსიონის წესდებისა და      

     შინაგანაწესის  საფუძველზე წყვეტს დაწესებულების ადმინისტრაციის, პედაგოგების და   სხვა      

     მომსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა - გათავისუფლების, წახალისებისა დადისციპლინარული                       

     პასუხისმგებლობის განსაზღვრის საკითხებს. 

     ზ) წესდებისა და შინაგანაწესისი შესაბამისად განაგებს დაწესებულების ქონებას და საფინანსო              

     სახსრებს, პასუხისმგებელია მათ კანონიერ გამოყენებაზე; 

     თ) უფლება აქვს განსაზღვრული წესითა და პირობებით დანიშნოს სკოლა- პანსიონის   

      სტიპენდიები,                        

     გასცეს პრემიები, ჯილდოები, ფინანსური დახმარებები. 

     ი) ხელს უწყობს სკოლა- პანსიონის საფინანსო დოკუმენტაციის მართებულ წარმოებას; 

     კ) უფლებამოსილია დაამყაროს კავშირი სხვა საგნმანათლებლო დაწესებულებებთან, მათ  

     შორის უცხოეთის სკოლებთან, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

     ლ) ახორციელებს სკოლა- პანსიონის წესდებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს; 

     ნ) პასუხისმგებელია სკოლა- პანსიონის საქმიანობის კანონიერებაზე და ეფექტიანობაზე; 

     2. სკოლა- პანსიონის წესდებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში,  

     დირექტორი  გამოსცემს ინდივიდუალურ  სამართლებრივ აქტებს - ბრძანებებს. ( მათ შორის  

     სკოლის ტერიტორიაზე  ჩხრეკვების ჩატარების თაობაზე) 

    3.დირექტორის არყოფნის, ან მის მიერ თავის  მოვალეობათა შესრულების შეუძლებლობის,       

    დირექტორის მოვალეობას ასრულებს   დირექტორის მოადგილე.  

     5.  დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში  

     

    1.დირექტორის მოადგილეს სასწავლო დარგში არის პასუხიმგებელი  სკოლა- პანსიონში  

    მიმდინარე სასწავლო პროცესზე.  

    2.დირექტორის მოადგილეს სასწავლო დარგში  უშუალოდ წარმართავს საწავლო პროცესს,  

    ადგენს გაკვეთილების ცხრილს, სჭიროების შემთხვევაში ანაცვლებს მას, აწარმოებს ტაბელს,  

    ამოწმებს საკლასო ჟურნალებს.     

3.ახორციელებს მოსამზადებელ სამუშაოებს სასწავლო წლის ნორმალურად დაწყებისათვის. 

     ადგენს მოსწავლეთა რაოდენობას კლასების მიხედვით, აზუსტებს პედაგოგთა დატვირთვას,   

     თვალ - ყურს ადევნებს საკლასო ოთახების მომზადებას; 

     4.მონაწილეობს პედაგოგიური საბჭოს მუშაობაში, კოორდინაციას უწევს მეთოდგაერთიანების       

     /კათედრის თავჯდომარეების მუშაობას; 

     5.აწარმოებს შიდა კონტროლს სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების განხორციელებაზე. 

     6.ხელმძღვანელობს გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარებას; დირექტორს წარუდგენს 

     დასამტკიცებლად საგამოცდო კომისიის შემადგენლობას. 

7.იმუშავებს კლასგარეშე და სკოლისგარეშე გეგმებსა და უზრუნველყოფს მათ ჩატარებას. 

8.ხელმძღვანელობს ,,პირველი’’ და ,,ბოლო ზარის’’ ჩატარებას სათანადო დონეზე. 

9.ორგანიზაციას უკეთებს სკოლაში მოსწავლეთა და მასწავლებელთა  მორიგეობას; 

10.მეთოდურ დახმარებას უწევს დამწყებ მასწავლებლებს. 

     6. სკოლის მოძღვარი 

 1. სკოლის მოძღვარი შეიძლება იყოს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის სასულიერო პირი. 

 2. სკოლის მოძღვარს ნიშნავს/ათავისუფლებს დირექტორი. 



 

  

  

 

 3. სკოლის მოძღვარი უზრუნველყოფს სკოლის სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის       

 შესაბამისობას მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებასთან. 

 5. სკოლის მოძღვარი პასუხისმგებელია სკოლის მასწავლებელთა და მოსწავლეთა სულიერ     

მდგომარეობაზე, ის აღასრულებს სკოლასათვის ღვთისმსახურებას.   

    7. სამეურნეო ნაწილის გამგე 

 სამეურნეო ნაწილის გამგეს ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი.   

 1. უზრუნველყოფს სკოლის სამეურნეო მომსახურებას, სანიტარული მომსახურებისა და სახანძრო      

უსაფრთხოების დაცვას. 

2. უწევს კონტროლს ელექტროგანათების, გათბობის, ვენტილაციის და სანტექნიკური      

მოწყობილობების გამართულ მუშაობას. 

3. მონაწილეობს დაწესებულების ძირითადი ფონდების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებაში,     

აკონტროლებს მათ მიმდინარეობას. ადგენს სამეურნეო ხარჯების ანგარიშს.4. უზრუნველყოფს 

სკოლის ავეჯით, სამეურნეო ინვენტარით. აკონტროლებს მათ დაცვას და  მიმდინარე შეკეთების 

დროულად ჩატარებას. ~ 

5. ხელმძღვანელობს შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს, ფასადის     

მოვლას და სხვა.   

6. უზრუნველყოფს სასაწყობო მეურნეობაში მასალების დატვირთვა-ჩამოტვირთვის სამუშაოებს  ისე, 

რომ დაცულ იქნას მოთხოვნები შრომის დაცვაზე, უსაფრთხოების ტექნიკაზე, საწარმოო 

სანიტარიაზე. 

 7.აწარმოებს მატერიალურ ღირებულებათა ინვენტარიზაციას . 

8. რეგულარულად ამოწმებს სასწავლო ოთახებისათვის განკუთვნილი ინვენტარის მოვლის  

მდგომარეობას და დროდადრო უზრუნველყოფს მის შეკეთება-აღდგენას. ზედამხედველობს 

სკოლის ტექნიკური პერსონალის მუშაობას. 

 9. დროულად უზრუნველყოფს საწყობის სათავსოს მიმდინარე რემონტს, წესრიგში აქვს      

 მოწყობილობანი, ინვენტარი. უზრუნველყოფს განათების ელექტრო-მოწყობილობების   

 მომსახურებას. 

10. აქტიურად მონაწილეობს ისეთ ღონისძიებათა გატარებაში, რომელიც უზრუნველყოფს   

სასაწყობო მეურნეობის ეფექტურ გამოყენებას.  

8.საფინანსო განყოფილების მენეჯერი/ბუღალტერი 

1. სკოლის საფინანსო განყოფილების მენეჯერს  /ბუღალტერს ნიშნავს/ათავისუფლებს დირექტორი. 

2. საფინანსო განყოფილების მენეჯერს    /ბუღალტერი აღრიცხავს სკოლის მთლიან უძრავ-მოძრავ 

ქონებას, მათ საბალანსო ღირებულებას. 

3. ხელმძღვანელობს სკოლის ფინანსების ხარჯვას. 

4. მონაწილეობს სასწავლო წლის დასაწყისში ტარიფიკაციის შედგენაში. 

5. აწარმოებს ყოველთვიურად ხელფასების უწყისის შედგენასა და ხელფასის გაცემას, 

ინვენტარიზაციისა თუ სკოლის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის ამსახველ ყველა დოკუმენტს და 

წესრიგში მოჰყავს თითოეული მათგანი. 

6. ამუშავებს და ახორციელებს ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ საფინანსო 

დისციპლინის დაცვას. 

7. აკონტროლებს კანონის დაცვას, საგადასახადო და სააღრიცხვო ვალდებულებების დაცვას, 

აფორმებს სათანადო მასალებს, რომელიც დაკავშირებულია მატერიალური და ფულადი 

საშუალებების განიავებასთან და წარუდგენს სკოლა - პანსიონის ადმინისტრაციას. 



 

  

  

 

8. უზრუნველყოფს საბუღალტრო დოკუმენტაციის საიმედო დაცვას, მათ სათანადო გაფორმებას და 

დადგენილი წესით არქივში შენახვას.  

9.სკოლის პედაგოგიური საბჭო 

1. სკოლის პედაგოგიური საბჭო არის სკოლის დირექტორის სათათბირო ორგანო, რომელიც 

შეიმუშავებს დასკვნებსა და რეკომენდაციებს გიმნაზიის სასწავლო-სააღმზრდელო საკითხებთან 

დაკავშირებით; 

2. პედაგოგიური საბჭოს სხდომები მოიწვევა სასწავლო წლის განმავლობასი ოთხჯერ მაინც. 

სხდომებს იწვევს და უძღვება  სკოლის დირექტორი. პედაგოგიური საბჭოს რიგგარეშე სხდომა 

მოიწვევა დირექტორის ან პედაგოგიური საბჭოს ინიციატივით; 

3. პედაგოგიური საბჭო შედგება სკოლის ყველა პედაგოგთა პედაგოგისაგან; 

4. პედაგოგიური საბჭო: 

ა) შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სკოლის სასწავლო სააღმზრდელო და მეთოდურ საქმიანობასთან 

დაკავშირებით; 

ბ) უფლებამოსილია შეიმუშაოს და დირექტორს დასამტკიცებლად წარუდგინოს მოსწავლეთა 

ტესტირებისა და გამოცდების დანიშვნის წესები; 

გ) უფლებამოსილია აირჩიოს სახელმძღვანელოები განათლების სამინისტროს მიერ 

რეკომენდირებულ სახელმძღვანელოებს შორის მეთოდგაერთიანების/კათედრის 

ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით; 

დ) განიხილავს სკოლაში წამოჭრილ პრობლემურ საკითხებსა და საჩივრებს და წარუდგენს თავის 

წინადადებებს დირექტორს; 

ე) შეფასებას აძლევს პედაგოგთა და მოსწავლეთა მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებას; 

ვ) ასრულებს წესდებით დადგენილ სხვა ფუნქციებს. 

10.სკოლის საქმეთა მმართველი 

საქმეთა მმართველს ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი. 

1. საქმეთა მმართველი აწარმოებს სკოლის საკანცელარიო საქმიანობას: 

ა) მიმოწერას ზემდგომსა თუ სხვა ინსტაციებთან; 

ბ) შემოსული და გასული ყველა ოფიციალური დოკუმენტის აღრიცხვას და დაყვანას ადრესატამდე; 

გ) აწარმოებს სკოლის კონტიგენტთან დაკავშირებულ ყველა დოკუმენტს; 

დ) აწარმოებს მასწავლებელთა და სკოლის სხვა მუშაკთა პირად საქმეებს; 

ე) ინახავს საკლასო ჟურნალებს. აკადემიური მოსწრების უწყისებს; 

ვ) ხელმძღვანელობს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოებას;  

ზ) აწარმოებს სკოლის პედაგოგთა, მუშაკთა პირადი შემადგენლობის აღრიცხვის წიგნს.  

თ) აწარმოებს სკოლისძირითადი საქმიანობის ბრძანების წიგნს, აგრეთვე მოსწავლეთა ბრძანებების 

წიგნს; 

ი) უვლის და აწესრიგებს სკოლის არქივს. 

11.მასწავლებელი 

1.სკოლა- პანსიონის  მასწავლებელი უნდა იყოს პირი, რომლის პედაგოგიური განათლებაც      

დადასტურებული იქნება შესაბამისი პროფესიის აღმნიშვნელი საგანმანათლებლო     

სერთიფიკატით და არის მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი. 

2. სკოლა- პანსიონის  მასწავლებელი სამუშაოზე მიიღება ხელშეკრულების საფუძველზე      

კონკურსის ან დანიშნვის წესით. 

3.მასწავლებელი პირად მაგალითზე უნდა აჩვენებდეს მოსწავლეს რას ნიშნავს ქრისტიანული     



 

  

  

 

სამართლიანობა და ურთიერთპატივისცემა. მასწავლებლის მაგალითი გადამწყვეტია       

სკოლა- პანსიონში მშვიდი და ღვთივსათნო გარემოს შესაქმნელად. 

4. მასწავლებელმა სამსახურში მიღებისას უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 

ა) განცხადება სამუშაოზე მიღების თაობაზე; 

 ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი); 

 გ)დიპლომი განათლების შესახებ (შესაბამისი სერთიფიკატების ასლი); 

დ) კადრების აღრიცხვის ფურცელი; 

ე) შრომის წიგნაკი; 

 ვ) მოძღვრის რეკომენდაცია.~ 

12. სამსახურში მიღებისას სკოლა- პანსიონის  ადმინისტრაცია პედაგოგს აცნობს შემდეგ 

დოკუმენტაციას: 

ა) სკოლა- პანსიონის  წესდება; 

ბ) შინაგანაწესი; 

 გ) ამ დაწესებულებისათვის დამახასიათებელი სხვა საბუთები. 

 13. მასწავლებელი ვალდებულია: 

 ა) აკმაყოფილებდეს შესაბამის პედაგოგიურ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს; 

 ბ) სასწავლო წლის მანძილზე მინიმუმ ერთხელ მაინც ჩაატაროს ღია გაკვეთილი, სადაც      

 აუცილებლად მოწვეული უნდა იყვნენ მოსწავლეთა მშობლები.  

ბ) შეასრულოს სკოლა- პანსიონის  წესდებით გათვალისწინებული მოთხოვნები და დაიცვას 

შინაგანაწესი; 

გ) დაიცვას მოსწავლეთა პიროვნული ღირსებები, არ დაუშვას მათ მიმართ ფიზიკური და      

ფსიქოლოგიური ძალადობა; 

დ) მონაწილეობა მიიღოს მოსწავლეთა კონფლიქტების გარკვევასა და დარეგულირებაში; 

ე) იზრუნოს პროფესიული ცოდნის და ოსტატობის დონის ამაღლებისათვის;  

ვ) მისცეს მოსწავლეებს ხარისხიანი განათლება და იყოს პასუხისმგებელი პროფესიული      

საქმიანობის შედეგზე; 

ზ) იზრუნოს შრომითი დისციპლინის დაცვაზე. 

7. მასწავლებელს უფლება აქვს: 

ა) მონაწილეობა მიიღოს სკოლა- პანსიონის მართვაში; 

ბ) დაესწროს პედაგოგიური საბჭოს სხდომებს; 

გ) მონაწილეობა მიიღოს სკოლა- პანსიონის  შინაგანაწესის შემუშავებაში; 

დ) დაიცვას საკუთარი პროფესიული პატივი და ღირსება; 

ე) გაიაროს ატესტაცია, აიმაღლონ კვალიფიკაცია; 

 ვ) მოამზადოს საკლასო და შიდა სასკოლო ღონისძიება; 

ზ) საქველმოქმედო მიზნებისათვის დადგენილი წესით მოიზიდოს ნებაყოფლობითი     

შემოწირულობები 

ი) დისციპლინური დევნისას ისარგებლოს დუმილის უფლებით. დუმილის უფლება არ      

ათავისუფლებს მასწავლებელს დისციპლინარული პასუხისმგებლობისაგან. 

 8. მასწავლებელი სკოლა- პანსიონში  ცხადდება ჩასატარებელი გაკვეთილების დაწყებამდე 10       

წუთით ადრე. 

 9. დაგვიანებისათვის ან საპატიო თუ არასაპატიო მიზეზით გაკვეთილების გაცდენისათვის           

 ექვითება ხელფასი, ჩატარებული გაკვეთილები უნაზღაურდება შემცვლელ პედაგოგს. 



 

  

  

 

 10. გაკვეთილების მოსალოდნელი გაცდენის შემთხვევაში (ოჯახური პირობების შეცვლა,     

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება და სხვა) ვალდებულია განცხადების საშუალებით        

შეატყობინოს სკოლის ადმინისტრაციას, რათა ერთად იზრუნონ არსებული პრობლემის          

გადასაჭრელად. მასწავლებელი ვალდებულია დროულად და ზუსტად შეასრულოს 

ადმინისტრაციის განკარგულება , მუდმივად გამოავლინოს შემოქმედებითი ინიციატივა 

საქმიანობის მაღალი შედეგების მისაღწევად. 

11. მასწავლებელი ვალდებულია ყოველი გაცდენილი საათის შესახებ წარმოადგინოს      

ადმინისტრაციის სახელზე ახსნა-განმარტებითი ბარათი. (ავადმყოფობის შემთხვევაში    

წარმოადგინოს შესაბამისი საავადმყოფოს ფურცელი). 

12. მასწავლებელს ეკრძალება გაკვეთილის მსვლელობის დროს მოსწავლის გაგდება საკლასო         

ოთახიდან. მოსწავლის მხრიდან დისციპლინის დარღვევის შემთხვევაში იწერება მოხსენებითი    

ბარათი, რომელიც რეაგირებისათვის გადაეცემა სკოლა- პანსიონის  ადმინისტრაციას. 

13.მასწავლებლის სამსახურიდან დათხოვნა შესაძლებელია შრომით კანონმდებლობისა და            

სკოლა- პანსიონის  შინაგანაწესის საფუძველზე. 

14. სკოლის მეთოდგაერთიანება/კათედრა 

მეთოდგაერთიანების/კათედრის თავმჯდომარე 

1. სკოლის მეთოდგაერთიანება/კათედრა არის ერთიდაიმავე ან მონათესავე საგნის მასწავლებელთა 

ერთიანობა კავშირი, იგი იქმნება: 

ა)როცა სკოლაში ერთი და იმავე საგნის მასწავლებელთა რაოდენობა სამი და მეტია; 

ბ) როცა სამზე ნაკლებია მაშინ იქმნება მონათესავე საგნის მასწავლებელთა გაერთიანება/კათედრა.  

2. მეთოდგაერთიანების/კათედრის ფუნქციებია: 

ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის /საგნების სწავლების კოორდინაცია; 

ბ)ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება წარმატების წინაპირობების განსაზღვრა და პრობლემების 

გადაჭრის გზების ძიება; 

გ) სახელმძღვანელოების არჩევა (თითოეული კლასის ყველა განაყოფში უნდა ისწავლებოდეს ერთი 

და იმავე სახელმძღვანელოთი); 

დ) საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმოება.; 

ე) პროფესიული განვითარების გზების დასახვა;  

ვ) რეკომენდაციების შემუშავება ახალი დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკისათვის 

საჭირო წიგნების შესახებ; 

ზ) რეკომენდაციების შემუშავება ახალი მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების შესახებ. 

3. მეთოდგაერთიანების/კათედრის თავმჯდომარეს ერთი წლის ვადით ნიშნავს/ათავისუფლებს 

სკოლის დირექტორი. 

4. მეთოდგაერთიანების/კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:  

ა) რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება. (დღის წესრიგის მომზადება, საჭიროების შემთხვევაში 

ოქმებისა და საბუთების წარმოება); 

ბ) მეთოდგაერთიანების/კათედრის გადაწყვეტილებების მიწოდება სკოლის ადმინისტრაციისათვის; 

გ) პროფესიული განვითარებისათვის სასარგებლო ღონისძიებების ორგანიზება. (ტრენინგების, 

კონფერენციების და სხვა მოწყობა); 

დ) საგნის სწავლებაში პროგრამული თუ თემატური სიახლეების დროულად დაყვანა 

მასწავლებლებამდე და თემატური გეგმების განხილვა; 

ე) მოწინავე პედაგოგიური გამოცდილების განზოგადება, გავრცელება, დანერგვა; 

ვ) ახალგაზრდა პედაგოგთა მეთოდური დაოსტატებისათვის ზრუნვა; 



 

  

  

 

ზ) მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადება ადგილზე (შესაძლებლობის ფარგლებში), ღია 

გაკვეთილებისა და ურთიერთდასწრების, მშობელთა მიღების დღეებისა ორგანიზება; 

თ) ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში 10 სექტემბრამდე არჩეული სახელმძღვანელოების სიის 

გამოკვრა მშობელთათვის თვალსაჩინო ადგილას; 

ი) სემესტრში მინიმუმ ორჯერ მეთოდგაერთიანების/კათედრის სხდომების ჩატარება. 

15.სკოლის ბიბლიოთეკარი 

1. სკოლა - პანსიონის ბიბლიოთეკიარს ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი. 

2. ბიბლიოთეკარი ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში ადგენს სამუშაო გეგმას. 

3. ბიბლიოთეკარი დახმარებას უწევს მასწავლებლებს მოსწავლეთა კლასგარეშე კითხვის 

ორგანიზაციაში. ეხმარება მოსწავლეებს გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება- 

განმტკიცებაში; აჩვევს მათ წიგნზე დამოუკიდებლად მუშაობას და წიგნების მოვლა-პატრონობას. 

4. ბიბლიოთეკარი აწარმოებს წიგნების, ჟურნალებისა და გაზეთების გაცემასა და აცნობს სკოლის 

მოსწავლეებს და მასწავლებლებს ახალ გამოცემებს. 

5. ბიბლიოთეკარი ასწავლის მოსწავლეებს ლექსიკონებისა და ცნობარების გამოყენებას, გარკვეული 

თემის მიხედვით საჭირო ლიტერატურის შერჩევას, წიგნებით სარგებლობასა და მათი დაცვის 

წესებს. 

6. წიგნების პროპაგანდის მიზნით ბიბლიოთეკარი აწყობს წიგნების გამოფენას. ეწევა მასობრივ 

მუშაობას და აწყობს წიგნების ხმამაღალ კითხვას, ლექციებს, საუბრებს და მკითხველთა 

კონფერენციებს. 

7. ბიბლიოთეკარი მატერიალურად პასუხს აგებს წიგნებისა ბიბლიოთეკის ქონების დაცვის საქმეში. 

მას სრულ წესრიგში მოჰყავს ბიბლიოთეკის მეურნეობა, ადგენს წიგნების კატალოგს. 

8. წარუდგენს ადმინისტრაციას რეკომენდაციებს სხვადასხვა ლიტერატურის შეძენის თაობაზე. 

16.სკოლის ექიმი 

1. სკოლის ექიმი  ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი. 

2. სკოლის ექიმი ადგენს სამუშაო გეგმას, რომელსაც ამტკიცებს სკოლის დირექტორი. 

3. სკოლის ექიმი შეისწავლის სკოლის მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას. აწესებს 

კონტროლს მოსწავლეთა ფიზიკურ აღზრდაზე, ამზადებს და ატარებს ეპიდემიის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებებს. 

4. იცავს სკოლის სანიტარული ჰიგიენის რეჟიმს მასწავლებელთა, მოსწავლეთა და მშობელთა შორის, 

ატარებს სანიტარულ-საგანმანათლებლო მუშაობას 

6. სკოლის კლასის დამრიგებლებთან, სპორტის მასწავლებლებთან ერთად აწარმოებს მოსწავლეთა 

განაწილებას ჯგუფებად სპორტის მეცადინეობისათვის. ცალკე გამოყოფს იმ ბავშვებს, რომელთაც 

ესაჭიროებათ სპეციალისტების კონსულტაცია და მათთან ერთად უნიშნავს მკურნალობას და უწევს 

ხელმძღვანელობას. 

7. მოსწავლეებს საჭიროების შემთხვევაში უწევს პირველ დახმარებას. 

8. სკოლის ექიმი ესწრება სპორტის გაკვეთილებს, სპორტულ შეჯიბრებებს, ხელმძღანელობას უწევს 

მეცადინეობის დროს სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას. 

9. სკოლის ადმინისტრაციასთან ერთად უზრუნველყოფს სანიტარული რეჟიმის დაცვას საკლასო 

ოთახებში, სასწავლო კაბინეტებში, კვების ბლოკში, სკოლის შენობაში და სხვა. 

10. ეხმარება კლასის დამრიგებელს მოსწავლის დღის რაჟიმის შედგენაში და საკლასო მერხებზე 

მოსწავლეთა დასმის ორგანიზებაში. 

11. ავადმყოფობის შემთხვევაში მოსწავლის დირექციასთან შეთანხმებით ათავისუფლებს 

საგაკვეთილო პროცესიდან,  აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს რვეულში. 



 

  

  

 

12. ახდენს წვევამდელთა სამხედრო კომისარიატში აღრიცხვაზე დაყენებას და აგვარებს 

დოკუმენტაციას.  

17.დარაჯი 

1. დარაჯს ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი. ამოწმებს დასაცავი ობიექტის სიმრთელეს, 

გასაღებებს, საკეტებსა და სხვა მოწყობილობებს. 

3. ამოწმებს ობიექტის ელექტრომაშუქებელ ფარებს და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის 

მდგომარეობას. გაუმართაობის შემთხვევაში მოხსენებით მიმართავს სამეურნეო ნაწილის გამგეს ან 

ადმინისტრაციას. 

4. თუ აღმოაჩენს რაიმე დაზიანებას ობიექტზე, დარაჯი ვალდებულია ამის შესახებ აცნობოს  სკოლის 

დირექტორს. მათ მოსვლამდე კი უზრუნველყოს დანაშაულის მამხილებელი ფაქტების დაცვა. 

5. ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში ატყობინებს ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურს,   ღებულობს პირველ 

ზომებს ხანძრის სალიკვიდაციოდ. 

6. დარაჯმა უნდა იცოდეს ხელწერა იმ პასუხისმგებელი პირებისა, რომელთა ნებართვაც შეიძლება 

ობიექტზე მატერიალური ღირებულების შემოტან-გატანისათვის. ობიექტის დაცვის წესი და 

ინსტრუქციები. შესაბამისი სამსახურების საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები.  

ცეცხლფარეში 

ცეცხლფარეშს ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი სამეურნეო ნაწილის გამგის 

წარდგინებით.ის ემსახურება წყლისა და ორთქლის ქვაბებს, არეგულირებს საქვაბის ხელსაწყოებს, 

უზრუნველყოფს საქვაბის მოწყობილობათა შეუფერხებელ მუშაობას, აღრიცხავს 

ელექტროენერგიისა და საწვავის ხარჯს. 

ცეცხლფარეშმა უნდა იცოდეს: საქვაბეების მოწყობილობა, ცენტრალური და ცილინდრული ტიპის 

ტუმბოების მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი, ელექტროძრავების მუშაობის პრინციპი, 

საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი, უსაფრთხოების 

წესები. 

ცეცხლფარეშის სამუშაო გრაფიკს ადგენს სამეურნეო ნაწილის გამგე. 

 18.დამლაგებელი 

დამლაგებელს ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი სამეურნეო ნაწილის გამგის 

წარდგინებით. 

დამლაგებელი მოვალეა უზრუნველყოს სკოლაში სანიტარული მდგომარეობა. 

19.მძღოლი 

მძღოლს ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი. 

მძღოლი მოვალეა უზრუნველყოს სკოლის  მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურება. 

კომენდანტი(მეთვალყურე) 

კომენდანტს (მეთვალყურეს) ნიშნავს/ათავისუფლებს სკოლის  დირექტორი სამეურნეო ნაწილის 

გამგის წარდგინებით. 

კომენდანტი(მეთვალყურე) მოვალეა სასწავლო პროცესის განმავლობაში არ შეუშვას უცხო პირი 

სკოლის ტერიტორიაზე სპეციალური ნებართვის გარეშე. ზედამხედველობა გაუწიოს მოსწავლეთა 

ქცევას დერეფანში დასვენებებზე და საგაკვეთილო პროცესის მსვლელობისას, მოსწავლის კლასიდან 

გამოსვლის შემთხვევაში. 

 20. skolaSi moswavleTa Caricxvis, klasidan klasSi gadayvanis da daTxovnis     
 pirobebi.  

skolis pirvel klasSi miiRebian bavSvebi, romelTac SeusruldaT 6 წელი, an შესაბამისი 

სასწავლო წლის დასრულებამდე უსრულდებათ 6 წელი, iqneba es saqarTvelos Tu sxვა ქვეყნის  



 

  

  

 

მართლმადიდებელი ქრისტიანი.(სხვა შემთხვევას განიხილავს სკოლის ადმინისტრაცია)  კლასში 

მოსწავლეთა რაოდენობას განსაზღვრავს ადმინისტრაცია და მათი რაოდენობა არ უნდა 

აღემატებოდეს 22  მოსწავლეს. 
I klasSi moswavleTa Caricxva warmoebs Semdegi dokumentaciis safuZvelze;  . 
gancxadeba skolis direqtoris saxelze.  
1. dabadebis mowmobis dedani.  

. მოსწავლის სამედიცინო ცნობა (ჯანმრთელობის შესახებ) 

. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები. 
2. sxva saganmanaTleblo dawesebulebidan gadmosvlis SemTxvevaSi 

 მოსწავლეთა მიღება  მოხდება გასაუბრებისა და ტესტირების საფუძველზე. (გასაუბრება დაწყებით 

საფეხურზე, ხოლო ტესტირებული ფორმით საბაზო და საშუალო საფეხურზე VIII-XIIკლასებში 

მინიმალური ზღვარი 5,5 ქულა)ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში სკოლაში 

ჩარიცხვისათვის საჭიროა 
. moswavlis piradi saqme.  
 . mimdinare Sefaseba.  
 . brZanebis amonaweri amoricxvis Sesaxeb. 
 3. skolaSi Caricxul yvela moswavleze ixsneba piradi saqme,  
 romelSic daculi unda iyos;  
. gancxadeba skolis direqtoris saxelze.  
 . dabadebis mowmobis dedani.  
 . Oori fotosuraTi, zomiT 3X4.  
 . moswavlis akademiuri moswrebisa da pedagogiuri dakvirvebis Sedegebi. 

4.administracia valdebulia skolaSi Caricxvisas moswavlesa da mis mSobels   
gaacnos skolis Sinaganawesi.  
5. moswavle klasidan momdevno klasSi gadaiyvaneba pedagogiuri  sabWos      
gadawyvetilebiT, dadebiTi saboloo Sedegebisa da damamTavrebeli gamocdebis    
safuZvelze.  

 6. Sefasebis aTbaliani sistemiT warmatebis minimalur barierad iTvleba 5-ze    meti     
qula. 

 6. მოსწავლეს რომელსაც წლიური შეფასება 5 ქულაზე ( დამრგვალების გარეშე) ნაკლები აქვს       

 რჩება იმავე კლასში. 

 7. საშემოდგომო გამოცდები ყველა კლასისათვის ტარდება 1 დან 10 სექტემბრის    ჩათვლით. 

გამოცდები ტარდება     დირექტორის მიერ დამტკიცებული ცხრილით გამოიკვრება    

მასწავლებელთა, მოსწავლეთა და    მშობელთა გასაცნობად.მოსწავლეებს ეკრძალებათ გამოცდებზე 

რვეულების, სახელმძღვანელოების, სასწავლო და საცნობარო მასალების გამოყენება. მოსწავლე 

რომელიც გამოცდაზე შემჩნეული იქნება ამ მოთხოვნების დარღვევაში, ჩამოერთმევა გამოცდის 

გაგრძელების უფლება და დაეწერება ,,არა,’’ რომელიც არ დაექვემდებარება  აღდგენას. 

SezRuduli შesaZleblobebis moswavleTaTvis moqmedebs specialuri programebi da 
Sefasebis sistema.  
8. moswavleTa skolidan daTxovna regulirdeba moswavleTa qcevis kodeqsiT,     
SinaganawesiTa da moqmedi kanonmdeblobiT 

20.moswavlis waxaliseba warmatebisaTvis.  
1. sanimuSo yofaqcevis, swavlaSi miRweuli maRali Sedegebis da sxva saqmianobaSi 
mopovebuli warmatebebisaTvis moswavle jildovdeba;  
a) sigeliT.  
b) diplomiT.  



 

  

  

 

გ)ფულადი პრემიით ან სხვა ჯილდოებით. 

21.skolis moswavles ekrZaleba  
1) skolis SenobaSi samkaulebis tareba; 
2) sagakveTilo procesSi mobiluris gamoyeneba; 
3) gkveTilis mimdinareobis procesSi TviTneburad gadaadgileba; 
4) skolaSi arafxizel mdgomareobaSi mosvla; 
5) wamlebis motana Tu mas ara aqvs eqimis an mSoblis  werili. (wamali unda gadaeces 
skolis eqims werilTan erTad, wamlis miReba unda xdebodes eqimis meTvalyureobis 
qveS.) 

6) skolis qonebis Segnebulad dazianeba – gafuWeba.   

22.მოსწავლე სკოლიდან უპირობოდ ირიცხება 

1) Senobisa da skolis teritoriaze iaraRis, Tambaqos, narkotikul nivTierebebis, 
Semotanis, gavcelebis SemTxvevaSi. 

2) iseTi saSualebebis da nivTierebebis Semotanis SemTxvevaSi romlebic iwveven 
mowamlas, afeTqebas, xanZars. 

3) Tu Caidens iseT danaSaulebriv qmedebebs romelsac SeiZleba moyves 
garSemomyofTaTvis saSiSi Sedegi. 

4) rodesac ver warmoadgens saTanado vadebSi moZRvris rekomendacias. 

5) rodesac masze daiwereba minimum samze meti baraTi wlis ganmavlobaSi. 

6) Tu miayenebs moswavles fizikur Seurawyobas. 

7) saskolo dokumentaciis dazianeba-ganadgurebisaTvis. 

8) rodesac sistematiurad arRvevs Sinaganawess. 

9) rodesac ar eqvemdebareba eklesiur, sulier zneobriv aRzredas. 

10) rodesac klaSi ramdenjerme (orjer) darCeba da ar Seesabameba ganaTlebis 
saministros wesebiT dadgenil asaks. 

23. moswavlisaTvis Seuferebeli qcevis Sedegebi.  
moswavlis mier qcevis kodeqsis, skolis administraciis mier miRebuli 
gadawyvetilebebis darRvevisa da skolis TanamSromlebis  
daumorcileblobis SemTxvevaSi, Sinaganawesi iTvaliswinebs garkveul  
disciplinur zomebs:  
a) mSobelTan dakavSireba da TaTbiri gulisxmobs raime incidentisTanave klasis 
damrigeblis dakavSirebas mSobelTan, masTan gasaubrebas da Sesabamisi ofocialuri  

Canaweris gaformebas, rac dasturdeba mშoblis xelis moweriT.  
b) gasaubreba direqtorTan:  
gulisxmobs moswavlis Sexvedras direqtorTan, moswavlis pirad saqmeSi Canaweris 
gaformebas disciplinuri gadacdomisa da Sesabamisi sasjelis zomis Sesaxeb; 
g) sayveduris gamocxdeba. gulisxmobs moswavlisaTvis brZanebiT sayveduris 
gamocxadebas.  
d) gamosacdeli vadis daweseba;  
gulisxmobs arasaTanado qcevis SemTxvevaSi, misTvis gamosacdeli vadis dawesebas da 
damrigeblisa da mSoblis mkacri zedamxedvelobis qveS yofnas.  
e) skolis servisiT sargeblobis privilegiebis CamorTmeva; gulisxmobs qcevis 
kodeqsis darRvevisas skolis calkeuli servisiT sargeblobiT uflebis CamorTmevas. 
magaliTad; kompiuteruli qseli, interneti, eqskursiaze wasvlis ufleba da a.S.  
v) zaralis anazRaureba;  



 

  

  

 

gulisxmobs Tanxis gadaxdas, Tu SesaZlebelia Sefasdes miyenebuli zarali, an 
moswavlis mSoblis mier dazianebuli nivTis an inventaris Secvlas axliT.  
z) sazogadoebrivi samuSao; gulisxmobs sazogadoebisaTvis sasargeblo samuSaos, 
rogoricaa: skolis ezosa da Senobis gasufTaveba, nargavebis movla, dazianebuli 
inventaris SekeTeba da sxva.  
T) akrZaluli nivTebis konfiskacia gulisxmobs skolis teritoriaze akrZaluli 
nivTis mobiluri telefonebi, lazerebi, iaraRi da a.S. CamorTmevas da mSoblisTvis  
gadacemas.  

ი) skolidan moklevadiani an grZelvadiani daTxovna; igulisxmeba moswavlis 
CamoSorebas gakveTilebidan an skolis mier organizebuli sxva aqtivobebidan.  
sasjelis am formis gamoyeneba eqvemdebareba qvemoT mocemul wesebs;  
. gakveTilidan moswavlis daTxovnis ufleba aqvs pedagogs mxolod kanoniT 
gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, magram igi movalea,  
moswavles miuCinos zedamxedveli: klasis xelmZRvaneli, klasis mSobeli an 
direqtoris mier gansazRvruli piri;  
. skolidan moklevadiani ( erTi, xuTi an aTi dRiT) daTxovnis uflebamosileba gaaCnia 
skolis direqtors an mis moadgiles, mas Semdeg, rac Sexvdebian mSobels da acnobeben 
misi Svilis daTxovnis mizezebs da xangrZlivobas. skolaSi dabrunebis Semdeg  
moswavle valdebulia, ori dRis ganmavlobaSi aanazRauros gamotovebuli masala;  
. gadawyvetilebas skolidan grZelvadiani (aT dReze meti drois ganmavlobaSi) 
daTxovnis Sesaxeb Rebulobs skolis direqtori mas Semdeg, rac amoiwureba sasjelis 
yvela sxva zoma.  

2. mSobliს valdebulება.  
a) moamzados Svili skolaSi Sesasvlelad: droulad SeuZinos saswavlo nivTebi, 
skolis mier rekomendebuli saxelmZRvaneloebi da damxmare literatura.  
 b) samuSao kviris bolo dRes (paraskevs) gakveTilebis Semdeg klasis  
damrigeblisgan miiRos informacia Svilis disciplinisa da swavlis Sesaxeb.  
airCion swavlebis formebi(eqsternati) Seitanon nebayoflobiTi Semowirulobani 
skolis ganviTarebis mizniT. 
 g) uzrunvelyos, rom moswavlem; 
_ ar daagvianos, arasapatio mizeziT ar gaacdinos gakveTilebi, sxva saxis  
mecadineobebi da saskolo RonisZiebebi;  
_ ganuxrelad daicvas skolis wesdebisa da Sinaganawesis moTxovnebi;  
 _ Seasrulos kanoniT gansazRvruli valdebulebani;  
 _ Tavisi SesaZleblobis farglebSi Caebas moswavleTa SemoqmedebiT wreebSi 

24.სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის შიდაკონტროლის წესი და განხორციელების ფორმები 

1. გაკვეთილზე დასწრება; 

2. დოკუმენტაციის შემოწმება 

3. შიდასა  წერების ჩატარება; 

4. ტესტირებების ჩატარება; 

 5. ანკეტური გამოკითხვა; 

 6. გასაუბრება მოსწავლეებთან; 

 7. სასწავლო პროცესის მონიტორინგი: 

 ა) საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულებაზე კონტროლი; 

 ბ) მასწავლებელთა საქმიანობის კანონიერებაზე კონტროლი; 

 გ) მასწავლებელთა საქმიანობის მიზანშეწონილობისა და ეფექტიანობის კონტროლი; 



 

  

  

 

დ) მასწავლებელთა და მოსწავლეთა საშემსრულებლო დისციპლინის კონტროლი; 

ე) მასწავლებელთა და მოსწავლეთა თანამშრომლობის კულტურაზე კონტროლი; 

 ვ) მასწავლებელთა პროფესიული დაოსტატების საქმიანობის კონტროლ 

25.პედაგოგის waxaliseba warmatebisaTvis.  
1. swavlebasa da aRzrdaSi warmatebebisa da muSaobaSi mopovebuli  
 sxva miRwevebisaTvis gamoiyeneba Semdegi saxis waxalisebani;  
. madlobis gamocxadeba;  
 . fasiani saCuqris gadacema;  
 . premia an fuladi jildo da sxva.  
2. waxaliseba cxaddeba brZanebiT, ecnobeba skolis mTel koleqtivs da Seitaneba 

muSakis Sromis wignakSi.  
pasuxismgebloba Sromis disciplines darRvevisaTvis.  

1. TanamSromlis mier Sromis SinaganawesiTa da xelSekrulebis pirobebით       
 gaTvaliswinebuli movaleobebis Seusrulebloba, maT Soris:  dagvianeba, 
arasapatio mizeziT samsaxuris gacdena an  TviTneburi mitoveba,  saskolo      

dokumentaciis uxarisxod warmoeba    gakveTilidan moswaვlis gaZeveba          
zedamxedvelis gareSe, swavleba-swavlis  dabali xarisxi, moswavlis,                  

mSoblis an Tanamშromlis Seuracxyofa da konfliqtis gaRviveba, kolegialobisa 
da  TanamSromlobis eTikis darRveva iTvleba disciplinur gadacdomad da 
iTvaliswinebs administraciul sasjels;  

          . SeniSvnas.  
          . sayvedurs.  
           . sastik sayvedurs.  
           . daTxovnas.  
gadacdomis Sedegebidan gamomdinare, TanamSromels SeiZleba Seufardos       
sasjelis erT-erTi norma, mocemuli rigiTobis gauTvaliswineblad.  
 3. disciplinuri sajelis dadeba SeuZlia skolis direqtors.  
4. sasjelis dadebamde Sromis disciplinis damrRvevs unda  moeTxovos    
            werilobiTi axsna-ganmarteba . 
          5. administracia disciplinur sasjels iyenebs gadacdomis gamovlenidan ara                     
           ugvianes erTi Tvisa, TanamSromlis avadmyofobasa da SvebulebaSi yofnis drois    
             CauTvlelad. 
         6. brZanebas disciplinuri sasjelis dadebis Sesaxeb, TanamSromeli unda gaecnos                    
          sami dRis ganmavlobaSi da daadasturos xelmoweriT.  
        7. sasjelis moqmedebis periodSi, Tu TanamSromeli  keTilsindisierad                   
             Seasrulebs masze dakisrebul movaleobebs da miaRwevs warmatebas,                   
             administracias ufleba aqvs mouxsnas sasjeli vadamde adre.  
          8. daTxovna disciplinuri sasjelis saxiT gamoiyeneba, arsebuli kanonmdeblobis                   
        Sesabamisad, an TanamSromlis mier masze dakisrebul movaleobaTa Seusrulebloba     
         Tu gamoiwvevs mZime Sedegs.  

      9. administraciuli sasjelis Sesaxeb gadawyvetileba შeiძleba gasaCivrdes       
          kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesiT.  

26. სასწავლო კვირა, არდადეგები და უქმი დღეები 

1. სასწავლო კვირის ხანგრძლივობაა ხუთი დღე – ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. 

2. სკოლა ფუნქციონირებს მართლმადიდებლური საეკლესიო (იულიანური) კალენდრის 

შესაბამისად. 



 

  

  

 

3. სასწავლო წელი იწყება 14 სექტემბერს. 

4. სასწავლო წლის განმავლობაში შემოღებულია საშობაო და სააღდგომო არდადეგები; სწავლა არ 

მიმდინარეობს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეებში, აგრეთვე რიგ საეკლესიო 

დღესასწაულებზე. 

5.  საეკლესიო დღესასწაულებთან დაკავშირებით დირექტორი უფლებამოსილია შეაჩეროს სასწავლო 

პროცესი ერთი ან რამოდენიმე დღით, აღდგენა კი მოხდეს დირექციის გადაწყვეტილებისამებრ 

(შაბათი დღის ხარჯზე) . 

 

 


