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   კერძო სკოლა თაობის მისიაა თავისუფალი, შემოქმედებითი, ანალიტიკურად მოაზროვნე და 

ემპათიური უნარ-ჩვევების მქონე პიროვნებების აღზრდა - განათლებული და სიახლის შეცნობის 

მსურველ მოქალაქეებად ჩამოყალიბების მიზნით.  

   ამის მისაღწევად, სკოლა თაობაში სწავლების პროცესი ორიენტირებულია როგორც მოსწავლის 

აკადემიურ, ასევე მის პიროვნულ განვითარებაზე. სკოლა თაობაში ზრუნვასა და მხარდაჭერაზე 

ორიენტირებული სასკოლო კულტურაა, რაც შესაძლებელს ხდის, მოსწავლისთვის ახალი ცოდნისა თუ 

უნარების დაუფლების პროცესი იყოს სასიამოვნო და საინტერესო.  

სკოლის მიზანია: 

 უზრუნველვყოთ სწავლების მაღალი ხარისხი, მუდმივად განვითარებადი ადამიანური და 

მატერიალური რესურსით; 

 შევუქმნათ მოსწავლეებს სათანადო პირობები მაღალი სტანდარტისა და ხარისხიანი 

განათლების მისაღებად, საკუთარი ინტელექტუალური შესაძლებლობების გამოსავლენად და 

განსავითარებლად; 

 ხელი შევუწყოთ მოსწავლეებს  გამოიმუშაონ დასწავლის უნარ-ჩვევები, რათა დამოუკიდებლად, 

თუ სხვებთან ერთად შეძლონ ცოდნის შეძენა და გაღრმავება; 

 განვავითაროთ მოსწავლეებში შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება, რაც დაეხმარება 

მათ ნებისმიერი გამოწვევის დაძლევაში; 

 აღვჭურვოთ მოსწავლეები აუცილებელი ცოდნითა და უნარებით, რომლებიც მათ 

სოციალიზაციაში, საკუთარი პოტენციალის რეალიზებასა და წარმატებების მიღწევაში 

დაეხმარება; 

 

 

2022-2023 სასწავლო  წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგენილია ეროვნული სასწავლო გეგმის 

საფუძველზე. 

   სასკოლო სასწავლო გეგმაში გაზიარებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის მთავარი ამოცანა, შექმნას 

ეროვნული  მიზნების მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები. ამ მიზნიდან გამომდინარე, 

სკოლა ირჩევს პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ  საგანმანათლებლო კონცეფციას. 

   საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას თითოეული მოსწავლე, მისი განვითარების პროცესი და 

მიღწეული შედეგი. 

   შედეგზე ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისათვის მიწოდებული ინფორმაციის არა მხოლოდ 

დამახსოვრებას, არამედ ამ ინფორმაციის მყარ, დინამიურ და ფუნქციურ ცოდნად გარდაქმნას, ანუ 

მოსწავლეთა აღჭურვას ქმედითი ცოდნით. 

სკოლის მისია 

შესავალი 
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   სკოლის დირექცია უზრუნველყოფს სასკოლო სასწავლო გეგმის სრული ვერსიის თანაბარ 

ხელმისაწვდომობას ყველა დაინტერესებული მხარისთვის (სკოლის ვებგვერდის, ბიბლიოთეკისა და 

კლასის დამრიგებლის საშუალებით) არაუგვიანეს სასწავლო წლის დაწყებიდან პირველი კვირის 

ბოლომდე. 

 

 

   სრული ზოგადი განათლება სკოლაში მოიცავს სამ საფეხურს და გულისხმობს 12 წლიან სწავლებას. 

1. დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა. 

2. სრული ზოგადი განათლების მიღება გულისხმობს ზოგადი განათლების სამივე საფეხურის 

ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევების დონის დაძლევას და შესაბამისი 

დოკუმენტით სახელმწიფოს მიერ ამის დადასტურებას. 

 

ზოგადი განათლების საფეხურებია: 

 დაწყებითი: I-VI  კლასები; 

 საბაზო: VII-IX  კლასები; 

 საშუალო: X-XII კლასები; 

 

 

 

 

დაწყებითი საფეხური: 

 ხელს უწყობს საგანთა თანმიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივ, 

ფიზიკურ, ემოციურ და სოციალურ განვითარებას; 

 საბაზისო უნარების წიგნიერებისა და რაოდენობრივი წიგნიერების განვითარების, ასევე 

სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას, 

ცნობისმოყვარეობის ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდას და მოსწავლის მომზადებას საბაზო  

საფეხურისთვის 

საბაზო საფეხური: 

 ხელს უწყობს მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომისუნარიანობის 

განვითარებას, აქტიური მოქალაქის ფორმირების ხელშეწყობას და საფუძვლების შექმნას 

განათლების მომდევნო საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისთვის, ან შრომითი საქმიანობისთვის. 

საშუალო საფეხური: 

 საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით ხელს უწყობს სისტემური ცოდნის კონსტრუირებას, 

ასევე მოაზროვნე, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის 

გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბებას, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების 

დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მოღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, 

ინტელექტუალური, თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად. 

 

 

სწავლისა და სწავლების ძირითადი პრინციპები და საგანმანათლებლო პროცესის 

ორგანიზება 

 

ზოგადი განათლების საფეხურის ამოცანები 
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   სკოლა ზრუნავს თითოეული მოსწავლის ღირსეულ, პასუხისმგებლიან, თანამედროვე, 

კონკურენტუნარიან, შემოქმედებით, სათანადო ზოგადი განათლებით და შესაბამისი უნარებით 

აღჭურვილ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაზე. 

   სკოლა ხელს უწყობს, თანამშრომლობითი და შემოქმედებითი გარემოს შექმნას, სკოლის 

საზოგადოების თითიოეული წევრისთვის. 

 სკოლაში არის კეთილგანწყობის, დაცულობის ატმოსფერო, რაც უზრუნველყოფს მოსწავლეთა 

პოტენციალის სრულად გამოვლინებას. მათში შემოქმედებითი და ანალიტიკური უნარ-ჩვევების 

განვითარებას. 

    სკოლაში არის, ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთთანამშრომლობისა და ურთიერთმხარდაჭერის 

ატმოსფერო, რაც შესაძლებლობას აძლევს მასწავლებლებს მუდმივად  ზრუნავდნენ პროფესიული 

საჭიროების დაკმაყოფილებაზე და განვითარებაზე. 

    სკოლა ზრუნავს პედაგოგთა აკადემიურ თავისუფლებაზე, პროფესიულ განვითარებაზე. 

სისტემატურად ტარდება საგნობრივი კათედრების ერთობლივი მუშაობა, მასწავლებელთა 

შეხვედრები, მათ მიერ საერთო საქმიანობის დაგეგმვა, პოზიტიური გამოცდილების გაზიარება და სხვა. 

    სკოლა ორიენტირებულია მუდმივ განვითარებასა და სიახლეების დანერგვაზე. სკოლაში არსებულ 

სტაბილურ, ჯანსაღ და უსაფრთხო გარემოში, მასწავლებლები და მოსწავლეები მაღალი მოტივაციითა 

და ეფექტურობით, ახორციელებენ მრავალ პროექტს, ქმნიან სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის 

რესურსს.  

    სკოლაში ხშირად იმართება სხვადასხვა ტიპის მოტივაციის ასამაღლებელი და თანამშრომლობის 

გაღრმავებაზე, პოზიტიური გარემოს შენარჩუებაზე ორიენტირებული აქტივობები მოსწავლეებისთვის, 

მასწავლებლებისთვის და მშობლებისთვის. 

    სკოლაში სისტემატურად ტარდება ღონისძიებები ჯანსაღი ცხოვრების წესის დასამკვიდრებლად, 

ასევე ადიქციური ქცევის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები. წარმატებით ხდება სხვადასხვა 

კონფლიქტური სიტუაციის გადაჭრა და დისციპლინის დარღვევების მოგვარება და პრევენცია. 

გამართულია სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ექსტრემალურ სიტუაციებში მოსწავლეთა და 

თანამშრომელთა დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები. ინკლუზიური სწავლების არსებობის 

შემთხვევაში, შექმნილია ადაპტირებული გარემო მოსწავლეთა სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

    სისტემატურად ტარდება ღია კარის დღეები, საჩვენებელი ღონისძიებები, რომლებსაც ესწრებიან 

მშობლები. ისინი აქტიურად არიან ჩართულები სასკოლო ცხოვრებაში და აქვთ ინფორმაცია თავიანთი 

შვილების წარმატებებისა, თუ სირთულეების შესახებ. 

    სასკოლო საზოგადოების თითოეულ წევრს გააზრებული აქვს, ესმის და კეთილსინდისიერად შეაქვს 

საკუთარი წვლილი, სკოლის მიზნების მიღწევის, გამოწვევების დაძლევის და განვითარების საქმეში. 

 

 

 

სკოლის  საერთო  კულტურის   ჩამოყალიბების  ხელშეწყობა 
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საათობრივი ბადე დაწყებითი საფეხურისათვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I II III IV V VI საგნის სტატუსი 

ქართული ენა და ლიტერატურა 7 7 6 6 5 5 სავალდებულო 

მათემატიკა 5 5 5 5 5 5 სავალდებულო 

ინგლისური ენა 0/1 2 3 3 3 3 სავალდებულო 

რუსული ენა     2 2 სავალდებულო 

გერმანული ენა   2 2 2 2 ესგ 

გათვალისწინებელი 

დამატებითი 

სავალდებულო 

ჩვენი საქართველო     3 3 სავალდებულო 

მე და საზოგადოება   2 2   სავალდებულო 

ბუნებისმეტყველება 2 2 2 2 3 3 სავალდებულო 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

 1 1 1 1 1 სავალდებულო 

ეთიკა 1 1     ესგ 

გაუთვალისწინებელი 

დამატებითი 

სავალდებულო 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

2 2 2 2 2 2 სავალდებულო 

მუსიკა 2 2 2 2 2 2 სავალდებულო 

ფიზიკური აღზრდა 3 2 2 2 2 2 სავალდებულო 

ჭადრაკი 1 1 1 1   ესგ 

გათვალისწინებელი 

დამატებითი 

სავალდებულო 

სულ საათების რაოდენობა 

კვირაში 

23/24 25 28 28 30 30  

 

მოსწავლეთა აუცილებელი კვირეული დატვირთვის ოდენობა კლასებისა და საგნების 

მიხედვით 
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საათობრივი ბადე საბაზო და საშუალო საფეხურისათვის 

 

   სპორტის სახეობებიდან სკოლა VII-XII კლასის მოსწავლეებს სთავაზობს: ხელბურთს, 

ფრენბურთს, ფეხბურთს, კალათბურთს და მაგიდის ტენისს. 

 

 

 

კლასი VII VIII IX X XI XII საგნის სტატუსი 

ქართული ენა  

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

5 5 5 5 5 5 სავალდებულო 

მათემატიკა და ინფორმაციული ტექნოლოგიები  

მათემატიკა 5 5 5 5 5 5 სავალდებულო 

უცხოური ენები  

ინგლისური ენა 4 4 3 3 3 2 სავალდებულო 

რუსული ენა 2 2 2 2 2 2 სავალდებულო 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები  

ისტორია 2 3 3 2 3 3 სავალდებულო 

საქართველოს ისტორია    2   სავალდებულო 

გეოგრაფია 2 2 2 2 2  სავალდებულო 

სამოქალაქო განათლება 2 1 2 2   სავალდებულო 

სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

     1/0 სავალდებულო 

საგზაო ნიშნები და 

მოძრაობის უსაფრთხოება 

    1/2  სავალდებულო 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები  

ბიოლოგია 2 2 2 2 2  სავალდებულო 

ქიმია  2 2 2 3  სავალდებულო 

ფიზიკა 2 2 2 2 2  სავალდებულო 

ესთეტიკური აღზრდა  

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

2 1 1    სავალდებულო 

მუსიკა 1 1 1    სავალდებულო 

ფიზიკური აღზრდა 

(სპორტი) 

2 2 2 1 1 1 სავალდებულო 

იდეები და ღირებულებები    2   არჩევითი 

ვირჩევთ პროფეიას     2  არჩევითი 

კინო–ხელოვნება      2/0 არჩევითი 

სულ საათების რაოდენობა 

კვირაში 

31 32 32 32 31 21/18  
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დამატებითი კომენტარები საათობრივ ბადესთან დაკავშირებით 

   საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის 23-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად კერძო 

სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ნებისმიერი საგანი 

შესაძლებელია ისწავლებოდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილისაგან 

განსხვავებული სქემით. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ სკოლას უფლება არა აქვს 

საფეხურის ფარგლებში საერთოდ ამოიღოს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 

რომელიმე სავალდებულო საგანი. შესაბამისად, ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს საფეხურის 

რომელიმე კლასში იმგვარად, რომ სრულად დაიფაროს ეროვნული სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრული შედეგები. 

   ეროვნული სასწავლო გეგმის მოცემული პუნქტის შესაბამისად, პედაგოგიურ საბჭოსთან 

შეთანხმებით და სკოლის დირექტორის გადაწყვეტილებით საათობრივ ბადეში 

განხორციელდა შემდეგი გადანაწილება: 

 V კლასი - „ჩვენი საქართველოს“ საათობრივი დატვირთვა გაიზარა 3 საათამდე, ხოლო 

„ისტ-ს“ - შემცირდა 1 საათამდე; დასაბუთება: კათედრაზე განხილვების შედეგად 
მასწავლებელმა (წინა წლების გამოცდილებით) მოითხოვა კლასთან დამატებითი საათი, 
რათა სრულფასოვნად მოეცვა საგნის პროგრამით გათვალისწინებული თემები, რაც 
პედაგოგიური საბჭოს მიერ დაკმაყოფილდა. 

 

 VI კლასი – „მათემატიკის“ საათობრივი დატვირთვა გაიზარდა 5 საათამდე, ხოლო „ისტ-

ს“ - შემცირდა 1 საათამდე; დასაბუთება: კათედრაზე განხილვების შედეგად 
მასწავლებელმა მოითხოვა კლასთან დამატებითი საათი, რათა გაეუმჯობესებინა 
მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება, რაც პედაგოგიური საბჭოს მიერ დაკმაყოფილდა. 

 

 VII კლასი - „ინგლისური ენის“ საათობრივი დატვირთვა გაიზარდა 4 საათამდე, ხოლო 

„მუსიკის“ - შემცირდა 1 საათამდე; დასაბუთება: სასწავლო წლის დაწყებამდე 
მშობლებელთა ღია კარის დღეზე მშობლებმა მოითხოვეს ინგლისური ენის 
დატვირთვის გაზრდა, რაც პედაგოგიურმა საბჭომ დააკმაყოფილა. 

 

 VIII კლასი - „ინგლისური ენის“ საათობრივი დატვირთვა გაიზარდა 4 საათამდე, ხოლო 

„ხელოვნების“ - შემცირდა 1 საათამდე; ასევე გაიზარდა ისტორიის საათობრივი 

დატვირთვა 1 საათით. დასაბუთება: სასწავლო წლის დაწყებამდე მშობლებელთა ღია 
კარის დღეზე მშობლებმა მოითხოვეს ინგლისური ენის დატვირთვის გაზრდა, რაც 
პედაგოგიურმა საბჭომ დააკმაყოფილა. 
ისტორიის საათის დამატება მოხდა მასწავლებლის მოთხოვნით, რაც ასევე 
გაითვალისწინა პედაგოგიურმა საბჭომ. 

 

 IX კლასი - „ინგლისური ენის“ საათობრივი დატვირთვა გაიზარდა 3 საათამდე, ხოლო 

„მუსიკის“ - შემცირდა 1 საათამდე; დასაბუთება:  სასწავლო წლის დაწყებამდე 
მშობლებელთა ღია კარის დღეზე მშობლებმა მოითხოვეს ინგლისური ენის 
დატვირთვის გაზრდა, რაც პედაგოგიურმა საბჭომ დააკმაყოფილდა. 
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 X კლასი - „ინგლისური ენის“ საათობრივი დატვირთვა გაიზარდა 3 საათამდე, ხოლო 

„სპორტის“ - შემცირდა 1 საათამდე; დასაბუთება: სასწავლო წლის დაწყებამდე 
მშობლებელთა ღია კარის დღეზე მშობლებმა მოითხოვეს ინგლისური ენის 
დატვირთვის გაზრდა, რაც პედაგოგიურმა საბჭომ დააკმაყოფილა. 
 

 XI კლასი - „ინგლისური ენის“ საათობრივი დატვირთვა გაიზარდა 3 საათამდე, ხოლო 

„სპორტის“ - შემცირდა 1 საათამდე; დასაბუთება: სასწავლო წლის დაწყებამდე 
მშობლებელთა ღია კარის დღეზე მშობლებმა მოითხოვეს ინგლისური ენის 
დატვირთვის გაზრდა, რაც პედაგოგიურმა საბჭომ დააკმაყოფილა. 

 

 XII კლასი - ისტორიის საათობრივი დატვირთვა გაიზარდა 3 საათამდე, ხოლო სპორტი 

შემცირდა 1 საათამდე; დასაბუთება: გამომდინარე იქედან, რომ მე-12 კლასის 
აბიტურიენტების ნაწილი ეროვნულ გამოცდებზე მე-3 საგნად ირჩევდა ისტორიას, მათი 
მოთხოვნა დააკმაყოფილა პედაგოგიურმა საბჭომ. 
 

 ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე VIIა და VIIბ კლასებში  საგაკვეთილო ბადეში 

განისაზღვრა კლასკომპლექტი ფიზიკურ აღზრდაში (პარასკევი); 

 

 II, III, IV კლასებში, ღია კარის დღეებზე მოსწავლეების მშობლებთან შეთანხმებით 

ფიზიკური აღზრდის 3 საათიანი დატვირთვიდან 1 საათი განისაზღვრა ჭადრაკის 

საათად, რომელიც შედის სპორტის საგნობრივ ჯგუფში; 

 

 ეროვნული სასწავლო გეგმის 54-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად შესაძლებლობების 

შემთხვევაში, სასურველია სკოლამ მოსწავლეებს შესთავაზოს არჩევითი საგნების 

მაქსიმალურად ფართო არჩევანი. როგორც კერძო, ისევე საჯარო სკოლებს უფლება აქვთ 

მოსწავლეებს შესთავაზონ ამ მუხლის მე-7 პუნქტისგან განსხვავებული არჩევითი 

საგანი, რომელიც პასუხობს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებს. შესაბამისად, 

მოსწავლეებმა აირჩიეს შეთავაზებული არჩევითი საგნებიდან ესგ-ს 54-ე მუხლის მე-7 

პუნქტისგან განსხვავებული არჩევითი საგნები, კერძოდ: X კლასში - „იდეები და 

ღირებულებები“, ხოლო XI კლასში - „ვირჩევთ პროფესიას“. აღნიშნული საგნების 

პროგრამა, დანართის სახით, თან ერთვის სასკოლო სასწავლო გეგმას (იხ. დანართი №2) 

 

თითოეული კლასის საათობრივ ბადეში დაგეგმილი საათობრივი გადანაწილების 

ცვლილებები განხილულ იქნა და შეთანხმდა მშობლებთან ღია კარის დღეებზე.  

 

საკლასო სწავლების გაკვეთილების განრიგი იხილეთ დანართის სახით (დანართი №1) 
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ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო  

მომსახურების აღწერილობა და პროგრამა წარმოდგენილია დანართი №3 სახით.  

 
 

 

 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 

მომსახურების საჭიროების დასაბუთება და აღწერილობა წარმოდგენილია დანართი №4 სახით. 

 

 

 

 

N პედაგოგი 

სახელი/გვ

არი 

საგანი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII სტატუსი 

1 კვირიკაძე 

დარეჯან 

გერმანული ენა 

 
  2 2 2 2       

სავალდებუ

ლო 

2 კვირიკაძე 

დარეჯან 

გერმანული ენა 

 
      + + + + + + 

ფაკულტატ

ური 

3 კეკელიძე 

თამარ 

ჭადრაკი 

 
1 1 1 1         

სავალდებუ

ლო 

პედაგოგი კლუბი/წრე 

(ფაკულტატური) 

I II V VI VII VIII IX X XI  

რეზო ჭანტურია სამყარო საინტერესოა   +       ფაკულტ. 

თორნიკე ზაქარაძე ბერძნული მითოლოგია    + +     ფაკულტ. 

თორნიკე ზაქარაძე მსოფლიო კულტურა     + +    ფაკულტ. 

თორნიკე ზაქარაძე მსოფლიო მოთხრობები       +   ფაკულტ. 

თორნიკე ზაქარაძე უდიდესი მოაზროვნეები        + + ფაკულტ. 

ნინო დევაძე სიბრძნე მინიატურებში   + +      ფაკულტ. 

ნინო დევაძე  ეთიკა 1 1        სავალდ. 

 ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და 

სააღმზრდელო მომსახურება 

 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და 

სააღმზრდელო მომსახურება 
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პრობლემების გადაჭრა 

 პრობლემის ამოცნობა, აღწერა და გაანალიზება; 

 პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, მათგან  ყველაზე ეფექტურის 

შერჩევა. 

კრიტიკულია ზროვნება 

 ფაქტების, წარმოდგენების, მოსაზრებების კრიტიკულად 

განხილვა და გაანალიზება; 

 შეკითხვების ჩამოყალიბება და მათზე პასუხის ძიება; 

 არგუმენტირებულად მსჯელობა, ანუ საკუთარი მოსაზრებების  

და საბუთება შესაფერისი არგუმენტების, მაგალითების მოყვანით; 

 გონივრული არჩევანის გაკეთება და მისი დასაბუთება. 

შემოქმედებითი 

აზროვნება 

 

 ჩანაფიქრის შემოქმედებითად განხორციელება; 

 ორიგინალური იდეების გამოვლენა და ხორცშესხმა; ახლის 

შექმნა; 

 დასმული პრობლემების გადასაჭრელად არასტანდარტული 

გზების მოძიება; 

 სწრაფვა გარემოს გარდაქმნა-გაუმჯობესებისკენ; 

 გამოწვევების მიღება, სასკოლო საქმიანობაში გაბედული 

ნაბიჯების გადადგმა. 

თანამშრომლობა 

 სამუშაოს თანასწორად განაწილება და შესრულება 

ჯგუფური/გუნდური მუშაობის დროს; 

 მზაობა ჯგუფში/გუნდში სხვადასხვა ფუნქციის  შესასრულებლად 

(მაგ. ლიდერის); 

 განსხვავებული იდეების, შეხედულებების კონსტრუქციულად 

განხილვა; 

 რესურსების, მოსაზრებების, ცოდნის გაზიარება პრობლემათა 

ერთობლივად გადაჭრის, გადაწყვეტილებათა ერთობლივად 

მიღების მიზნით. 

კომუნიკაცია 

 განცდილის, ნააზრევის მიტანა მსმენელამდე/მკითხველამდე, 

მათზე შთაბეჭდილების მოხდენა;  

 ინფორმაციის გაზიარება საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისი 

ვერბალური და არავერბალური საშუალებების გამოყენებით; 

 სხვისი მოსმენისა და გაგების უნარი; 

 პიროვნული ღირსების გააზრებისა და დაფასების უნარი. 

ეთიკა 

 ეთიკური ნორმების დაცვა; 

 სოლიდარობის განცდა; 

 ემპათია; 

 განსხვავებულობის მიმღებლობა; 

სწავლა-სწავლების მიზნებია მოსწავლეს განუვითაროს შემდეგი  უნარები და ღირებულებები: 
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 საკუთარ აქტივობაზე პასუხისმგებლობის გააზრება. 

მეწარმეობა, 

ინიციატივების 

გამოვლენა და საქმედ 

ქცევა 

 სწავლა-სწავლების პროცესში ინტერესისა და ცნობისმოყვარეობის 

გამოვლენა; 

 ახალი იდეების, მიდგომების, შესაძლებლობების ძიება და მათი 

განხორციელება სწავლის გაუმჯობესების მიზნით; 

 მზაობა გამოწვევების მისაღებად, გაბედული ნაბიჯების 

გადასადგმელად. 

დროსა და სივრცეში 

ორიენტირება 

 თანამედროვე   რეალობის სივრცულ-დროით ჭრილში გააზრება 

და ინტერპრეტირება; 

 მულტიპერსპექტიული ხედვა დროითი და სივრცული 

ფაქტორების გათვალისწინებით. 

კვლევა 

 კვლევითი ამოცანის, კვლევის პროცედურების, მონაცემების 

მოპოვების გზებისა და აღრიცხვის ფორმების განსაზღვრა; 

სათანადო რესურსების შერჩევა; 

 კვლევის ჩატარება, მონაცემების აღრიცხვა და სხვადასხვა ფორმით 

წარმოდგენა/ ორგანიზება;   

 მონაცემების ანალიზი, არგუმენტირებული მსჯელობის 

საფუძველზე დასკვნების გამოტანა; კვლევის შედეგების შეფასება;  

 კვლევითი სამუშაოების ჩატარების დროს ეთიკისა და 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. 

სწავლის 

დამოუკიდებლად 

საქმიანობა 

 აქტივობის/დავალების ღირებულების განსაზღვრა -  მოსწავლემ 

უნდა დაინახოს,  რას შესძენს აქტივობის შესრულება, რა 

პიროვნულ, თუ სოციალურ სარგებელს მოუტანს მას; 

 აქტივობის/დავალების დაგეგმვა - მოთხოვნათა გააზრება და მის 

შესასრულებლად საჭირო ცოდნის განსაზღვრა; 

დავალების/აქტივობის მთავარი მიზნის განსაზღვრა; სამუშაოს 

წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების დადგენა; 

განსახორციელებელი სამუშაოს ეტაპების გამოკვეთა; იმის 

განჭვრეტა, თუ რა გაუადვილდება, რა გაუძნელდება, რაში 

დასჭირდება დახმარება; სტრატეგიების მიზანშეწონილად შერჩევა 

სამუშაოს თითოეული ეტაპისათვის; 

 სწავლის პროცესის მონიტორინგი - დაფიქრება სწავლის 

პროცესზე, იმ პირობების და ფაქტორების ამოცნობა, რომლებიც 

ხელს უწყობს ან აფერხებს წინსვლას, სათანადო ზომების მიღება 

წინსვლის ხელშესაწყობად; თვითშეფასება ძლიერი და სუსტი 

მხარების დასადგენად, სუსტი მხარეების გასაძლიერებლად გზები 

სდასახვა; 

 სოციო-ემოციური მართვა და ნერვიულობის მინიმუმამდე 

დაყვანა, საჭიროებისამებრ დახმარების თხოვნა, საკუთარ თავში 
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სიძნელეთა გადალახვის რესურსები პოვნა; შეცდომების მიმართ 

პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და  წინსვლის 

წყაროდ გამოყენება; 

 ცალკეული საქმიანობისთვის გამოყოფილი დროის ეფექტურად 

გამოყენება. 

პასუხისმგებლობა 

 

 სასკოლო საქმიანობებში (სასკოლო ცხოვრებაში) ნაკისრი 

ვალდებულებიs შესრულება; 

 სამუშაოს დადგენილ ვადებში დასრულება და ჩაბარება; 

 საკუთარი ქცევის მართვა, საკუთარ ქცევებზე, სოციალურ 

აქტივობებზე პასუხისმგებლობის აღება. 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

გამოყენება 

 ქსელური ძიება; 

 ინფორმაციის გავრცელება; 

 ელექტრონული რესურსის მოძიება და გამოყენება სასწავლო 

პროცესში. 

წიგნიერება 

 ზეპირი და წერითი მეტყველების გზით ინფორმაციის მიღების, 

დამუშავების, გააზრების, სისტემაში მოყვანის, გაანალიზება-

ინტერპრეტირებისა და წარდგენა-გაზიარების უნარი. 

 

 

 

 

 

 

 

განმარტებანი: 

1. სასწვლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მათ სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები; 

2. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები და არდადეგების დრო და ხანგრძლივობა 

განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით; 

3. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია; 

4. გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო, გაკვეთილების გაცდენის შემთხვევაში, სასწავლო დღეების 

აღდგენა შესაძლებელია მოხდება შაბათების ხარჯზე; 

5. სკოლაში IV-XII კლასებში გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. პირველ კლასში 

გაკვეთილის  ხანგრძლივობა განისაზღვრება 35 წუთით, ხოლო მეორე და მესამე კლასში 40 წუთით. 

6. გაკვეთილებს შორის  შესვენების  ხანგრძლივობა  არის 5 წუთი. მე-2 და მე-3 გაკვეთილის 

გაკვეთილის შემდეგ არის 10 წუთიანი დასვენება.   

7. სკოლაში გაკვეთილები იწყება 09:30 წუთზე. 

 

 

სასწავლო წლის კალენდარი, განრიგი და დროები. 

 2022-2023 სასწავლო წელი 
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IV-XII    კლასის დღის გაკვეთილების განრიგი 

(გაკვეთილების დაწყებისა და დასრულების დრო) 

რიგითობა დაწყება დასრულება 

1 09:30 10:15 

2 10:20 11:05 

3 11:15 12:00 

4 12:10 12:55 

5 13:00 13:45 

6 13:50 14:35 

7 14:40 15:25 

 

I კლასის  მეცადინეობის  განრიგი 

რიგითობა დაწყება დასრულება 

1 09:30 10:05 

2 10:10 10:45 

3 10:55 11:30 

4 11:40 12:15 

5 12:20 12:55 

 

II-III კლასის  მეცადინეობის განრიგი 

რიგითობა დაწყება დასრულება 

1 09:30 10:10 

2 10:15 10:55 

3 11:05 11:45 

4 11:55 12:35 

5 12:40 13:20 

6 13:25 14:05 

 

I სემესტრი: 

 I-XII კლასებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი იწყება 15 სექტემბერს და 

მთავრდება 2022 წლის 29 დეკემბერს; 

II სემესტრი: 

 II-XI კლასებისათვის II  სემესტრი იწყება 2023 წლის 16 იანვარს და მთავრდება 2023 წლის 15 

ივნისს; 

 I კლასებისთვის - 2023  წლის 16 იანვარს და მთავრდება 2023 წლის 25  მაისს; 

 XII კლასებისათვის - 2023 წლის 16p იანვარს და მთავრდება 2023 წლის 19 მაისს; 
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ზამთრის არდადეგები:  იწყება 2022 წლის 30 დეკემბრიდან და გრძელდება 2023 წლის 16 იანვრამდე; 

საგაზაფხულო არდადეგები: იწყება 2023 წლის 8 მატიდან და მთავრდება 2023 წლის 14 მარტს; 

სააღდგომო არდადეგები: იწყება 2023 წლის 14 აპრილიდან და მთავრდება 2022 წლის 17 აპრილს; 

უქმე დღეები: 

 14.10 - მცხეთობა-სვეტიცხოვლობა; 

 23.11- გიორგობის დღე; 

 19.01 - ნათლისღება; 

 03.03- დედის დღე; 

 08.03 - ქალთა საერთაშორისო დღე; 

 09.05 - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე; 

 12.05 - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე; 

 26.05  - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე; 
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მასწავლებელი საგანი 
Iა 

Iბ 

IIა 

IIბ 

IIIა 

IIIბ 

IVა 

IVბ 

 

Vა 

Vბ 

 

VI 

 

VIIა 

VIIბ 
VIII IX 

 

X 

 

XI XII 

თამუნა ტაკიძე 
ქართული 

ენა/ლიტერატურა 
      5–5  5 5   

კაკაბაძე  სალომე 
ქართული 

ენა/ლიტერატურა 
    5/5   5   5 5 

ქორიძე თინა 

 

ქართული 

ენა/ლიტერატურა 
7–7 

 

 
          

ხელოვნება 2–2 2/2 
          

სიხარულიძე ნინო 

ქართული 

ენა/ლიტერატურა 

 

 

 

 
6–6          

მათემატიკა 5/5            

აბუსელიძე 

რუსუდან 

ქართული 

ენა/ლიტერატურა 
 7/7 

 

 

 

 
        

მე და საზოგადოება   2/2 2/2         

კვირიტიძე მზია 
ქართული 

ენა/ლიტერატურა 
   6/6  5       

ჩხაიძე ნინო ინგლისური       4/4 4 3 3 3 2 

ლომთათიძე ირმა ინგლისური   3/3 3/3 3/3        

ნაგერვაძე დიანა ინგლისური 0/1 2/2    3       

ქორიძე ლიკა რუსული     2/2 2 2/2 2 2 2 2 2 

კვირიკაძე 

დარეჯან 
გერმანული   2/2 2/2 2/2 2       

  გოგიტიძე თეონა 
მათემატიკა 

 

 

 
5/5           

ზოიძე ზურა მათემატიკა    5/5 
5/5 

 

5 

 
      

ნიგალიძე ლევან 
მათემატიკა 

 
          5 5 

მაღლაფერიძე 

ნინო მათემატიკა 

 

 

 

 

 

 

5/5          

 

 
ბუნება 2/2 2/2  

         

აბესლამიძე ეკა მათემატიკა       5/5 5 5 5   

მიქელაძე რუსლან 

ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1       

კალანდაძე მარინა 

ბიოლოგია        2 2 2 2  

ქიმია        
 

2 

 

2 

 

2 

 

3 
 

რომანაძე მარიამ 
ბუნება   2/2 2/2 3/3 3       

ბიოლოგია       2/2      

ფარტენაძე თამარ 

ჩვენი საქართველო     3/3 3       

ისტორია     
 

 
  3     

მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის ბადე 2022-2023 სასწავლო წელს 
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ცენტერაძე  ვაჟა 

ისტორია          2 3 3 

გეოგრაფია       2/2 2 2 2 2 
 

 

სამოქ.თავდაც.უსაფრთხ            1/0 

მიქელაძე ირაკლი 

სამოქალაქო განათლება          2 
 

 
 

ვირჩევთ პროფესიას 

(არჩ) 

 
          2  

საგზაო.ნიშნ.უსაფრთხ           1/2  

ზაქარაძე თორნიკე 

 

მოქალაქეობა 
      2/2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

კინო–ხელოვნება(არჩ) 

          

 

 

 

 
1/0 

იდეები და 

ღირებულებები 

(არჩ) 
         

 

2   

დევაძე ნინო ეთიკა 1/1 1/1           

ჭანტურია      

რეზო 

 

ისტორია (საქ.ისტორია) 
      

2 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

       სპორტი 
      

2/2 2 2 1 1 1 

კრილოვა ნატალია 

სახვითი  და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

  2/2 2/2 2/2 2 2/2 1 1    

კეკელიძე  თამარ 

ჭადრაკი (ესგ 

გათვალისწინებული 

დამატებითი) 

1/1 1/1 1/1 1/1         

დევაძე ნინო 

(სპორტი) 
სპორტი 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2       

მგალობლიშვილი 

თამარ 
მუსიკა 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2 1/1 1 1    
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I კლასი 

# სახელმძღვანელო 

 

გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა შპს აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების 

ცენტრი 

 

2 მათემატიკა შპს გამომცემლობა ინტელექტი 

 

3 ბუნება შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

ავტ:კვანტალიანი, ბლიაძე 

 

4 ინგლისური setting out 1 შპს გამომცემლობა ოცდამეერთე 

 

5 მუსიკა შპს გამომცემლობა წყალოსთვალი 

 

6 ხელოვნება  შპს გამომცემლობა კლიო 

II კლასი 

# სახელმძღვანელო 

 

გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა შპს აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების 

ცენტრი 

 

2 მათემატიკა შპს გამომცემლობა ინტელექტი 

 

3 ბუნება შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

ავტ:ბლიაძე ახვლედიანი 

4 ინგლისური setting out 2 შპს გამომცემლობა ოცდამეერთე 

 

5 მუსიკა შპს გამომცემლობა წყალოსთვალი 

 

6 ხელოვნება შპს გამომცემლობა კლიო 

 

 

 

 

 

 

გრიფირებული წიგნების ჩამონათვალი კლასების მიხედვით (2022-2023 სასწავლო წელი) 
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III კლასი 

# სახელმძღვანელო 

 

გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა 

 

შპს აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების 

ცენტრი 

2 მათემატიკა 

 

შპს გამომცემლობა ინტელექტი 

3 ბუნება შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

ავტ:ბლიაძე ახვლედიანი 

4 ინგლისური setting out 3 შპს გამომცემლობა ოცდამეერთე 

5 მუსიკა შპს გამომცემლობა წყალოსთვალი 

 

6 ხელოვნება შპს გამომცემლობა კლიო 

7 მე და საზოგადოება შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა    (ნ. 

ტალახაძე) 

8 გერმანული Wir neu A1-1. შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

 

IV კლასი 

# სახელმძღვანელო 

 

გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა 

 

შპს აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების 

ცენტრი 

2 მათემატიკა 

 

შპს გამომცემლობა ინტელექტი 

ავტ: გოგიშვილი 

3 ბუნება შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

ავტ:ბლიაძე ახვლედიანი 

4 ინგლისური setting out 4 შპს გამომცემლობა ოცდამეერთე 

5 მუსიკა შპს გამომცემლობა წყალოსთვალი 

 

6 ხელოვნება 

 

შპს გამომცემლობა კლიო 

7 მე და საზოგადოება შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა    (ნ. 

ტალახაძე) 

8 გერმანული Wir neu A1-1. შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 
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V კლასი 

# სახელმძღვანელო 

 

გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა 

 

შპს საგამომცემლო სახლი სწავლანი (ვ. 

როდინაია) 

2 მათემატიკა 

 

 გამომცემლობა ინტელექტი (გოგიშვილი) 

3 ბუნება შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

ავტ:ბლიაძე ახვლედიანი 

4 ინგლისური New  buldinge 5 შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

5 მუსიკა შპს გამომცემლობა წყალოსთვალი 

 

6 ხელოვნება 

 

შპს გამომცემლობა კლიო 

7 ინფორმაციული ტექნოლოგიები შპს გამომცემლობა დიოგენე 

8 ჩვენი საქართველო გამომცემლობა კლიო   

 

9 რუსული ენა გამომცემლობა ,,დიოგენე“ 

(მაია რევია მე-2 ნაწილი) 
10 გერმანული Wir neu A1-1. შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

VI კლასი 

# სახელმძღვანელო 

 

გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა 

 

შპს საგამომცემლო სახლი სწავლანი 

2 მათემატიკა 

 

 გამომცემლობა ინტელექტი (გოგიშვილი) 

3 ბუნება შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

 

4 ინგლისური New  buldinge 6 შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

 

5 მუსიკა შპს გამომცემლობა წყალოსთვალი 

 

6 ხელოვნება 

 

შპს გამომცემლობა კლიო 

7 ინფორმაციული ტექნოლოგიები შპს გამომცემლობა დიოგენე  

8 

 

ჩვენი საქართველო გამომცემლობა კლიო 

9 რუსული ენა შპს გამომცემლობა დიოგენე (მაია რევია) 

10 გერმანული Wir neu A1.2 შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 
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VII კლასი 

# სახელმძღვანელო 

 

ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართლი ენა, ლიტერატურა 

 

ვ. როდონაია „სწავლანი“ 

2 მათემატიკა 

 

ს. გოგიშვილი ინტელექტი 

3 გეოგრაფია ბლიაძე, კერესელიძე ,,ბაკურ სულაკაური“ 

4 ინგლისური ენა New Building Bridges7 

თ.ჯაფარიძე 

„ბაკურ სულაკაური“ 

5 მუსიკა მ. ოთიაშვილი „წყაროს თვალი“ 

6 ხელოვნება 

 

ა. კლდიაშვილი „კლიო“ 

7 ბიოლოგია ი.ავალიანი „ინტელექტი“ 

8 ფიზიკა გ.გედენიძე,ე.ლაზარიშვილი „ინტელექტი“ 

9 ისტორია სურგულაძე ლოგოს პრესი 

10 რუსული ენა ბარსეგოვა შპს,,XXI’’ 

11 ქართული ენა (გრამატიკა) შანიძე, კვაჭაძე საქართველოს 

მაცნე 

12 მოქალაქეობა ე.ნოზაძე, მ.ბოჭორიშვილი „დიოგენე“ 

VIII კლასი 

# სახემძღვნელო 

 

ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართლი ენა, ლიტერატურა 
 

ვ. როდონაია „სწავლანი“ 

2 მათემატიკა 
 

ს. გოგიშვილი ინტელექტი 

3 გეოგრაფია ბლიაძე, ჭანტურია 

 
შპს „ბაკურ    

სულაკაური“ 

4 ინგლისური თ.ჯაფარიძე 

New  buldinge Bridges 8 

ბაკურ სულაკაური 

5 მუსიკა ჩიკვაიძე ინტელექტი 

6 ხელოვნება 

 

ა. კლდიაშვილი „კლიო“ 

7 ბიოლოგია ე. ზაალიშვილი „ტრიასი“ 

8 ისტორია სურგულაძე შპს ,,ლოგოს პრესი’’ 

9 რუსული ენა 

 

ბარსეგოვა შპს „ოცდამეერთე“ 

10 ქიმია ბუთხუზი საქართველოს მაცნე 

11 ფიზიკა გედენიძე,ლაზარაშვილი „ინტელექტი“ 

12 სამოქალაქო განათლება ბაჩილავა შპს ,,დიოგენე’’ 

13 ქართული ენა (გრამატიკა) შანიძე, კვაჭაძე საქართველოს მაცნე 
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IX კლასი 

 

X კლასი 

# სახელმძღავენლო 

 

ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურ 

 

ვ. როდონაია „საგ. სახლი სწავლანი“ 

2 მათემატიკა 

 

გ.გოგიშვილი „ინტელექტი“ 

3 გეოგრაფია ბლიაძე, ჭანტურია შპს ,,ბაკურ 

სულაკაური’’ 

4 ინგლისური ენა 

 

Righton  3 

თამარ  ჯაფარიძე 
Mcmilan education 

5 მუსიკა ლია სულაქველიძე შპს ,,საქართველოს 

მაცნე’’ 

6 ხელოვნება 

 

ა. კლდიაშვილი 

 

„კლიო“ 

7 ბიოლოგია ელნარ (ნანა)ზაალიშვილი შპს   „ტრიასი“ 

8 ისტორია მ.სურგულაძე შპს ლოგოს პრესლი 

9 რუსული ენა 

 

მარინე ბარსეგოვა 

 

შპს ,,ოცდამეერთე’’ 

10 ქიმია ბუთხუზი შპს დიოგენე 

11 ფიზიკა ტატიშვილი შპს დიოგენე 

12 მოქალაქეობა სოფიო ბაჩილავა შპს ,,დიოგენე’’ 

13 ქართული ენა (გრამატიკა) შანიძე, კვაჭაძე საქართველოს მაცნე 

# სახელმძღვანელო 

 

ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა 

 

თუშური „დიოგენე“ 

2 მათემატიკა 

 

გ. გოგიშვილი „ინტელექტი“ 

3 გეოგრაფია ბლიაძე, ჭანტურია ბაკურ სულაკაური 

4 ინგლისური ენა 

 

Tune up 2 Makmilan education 
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XI კლასი 

 

 

 

 

 

 

5 ბიოლოგია ე. ზაალიშვილი ,,ტრიასი’’ 

6 ისტორია უგულავა „ბაკურ სულაკაური“ 

7 რუსული ენა 

 

ლორთქიფანიძე 5 „არტანუჯი“ 

8 ქიმია ბუთხუზი საქართველოს მაცნე 

9 ფიზიკა ტატიშვილი „დიოგენე“ 

10 სამოქალაქო განათლება ბაჩილავა „დიოგენე“ 

11 საქართველოს ისტორია ახმეტელი „დიოგენე“ 

# სახელმძღვანელო 

 

ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა 

 

ვ. როდონაია ,,საგ.სახლი სწავლანი’’ 

2 მათემატიკა 

 

გოგიშვილი „ინტელექტი“ 

3 გეოგრაფია ბლიაძე, ჭანტურია ,,სულაკაური“ 

4 ინგლისური 

 

Gateway B1 MMakmilan education 

5 ბიოლოგია ე. ზაალიშვილი ,,ტრიასა“ 

6 ისტორია ფირცხალავა, სანიკიძე „ბაკურ სულაკაური“ 

7 რუსული ენა 

 

ლორთქიფანიძე დ6 „არტანუჯი“ 

8 ქიმია მ. ვარდიაშვილი „ინტელექტი“ 

9 ფიზიკა გედენიძე, ლაზარაშვილი „ინტელექტი“ 
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XII კლასი 

 

 

 

მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები 

1. მოსწავლის შეფასების მთავარი მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს, 

ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და მეორე მხრივ, სწავლა-სწავლების 

ხარისხის მონიტორინგს. შეფასება იძლევა ინფორმაციას მოსწავლის ინდივიდუალური პროგრესის 

შესახებ.  

2. მოსწავლის შეფასება არის სწავლა-სწავლების განუყოფელი ნაწილი. თანამიმდევრული 

საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველსაყოფად, მოსწავლის შეფასება ეფუძნება სწავლის 

კონსტრუქტივისტულ პრინციპებს.  

 

მოსწავლის შეფასების ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:  
აჩვენოს როგორ მიმდინარეობს მოსწავლის ცოდნის კონსტრუირების პროცესი და მეხსიერებაში 

ცოდნათა ურთიერთდაკავშირება; 

ახალი სასწავლო საკითხის/თემის დაწყებამდე დაადგინოს მოსწავლის წინარე ცოდნა და 

წარმოდგენები; 

გ) გამოავლინოს, რამდენად ახერხებს მოსწავლე საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების 

დამოუკიდებლად შეფასებას, ასევე რამდენად გააზრებულ და ეფექტიან ნაბიჯებს დგამს იგი საკუთარი 

წინსვლის ხელშესაწყობად; 

დ) მოიცვას სამივე კატეგორიის ცოდნა; 

ე) აჩვენოს, რამდენად ახერხებს მოსწავლე ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენებას 

შინაარსიან კონტექსტებში. 

# სახელმძღვანელ 

 

ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა, ლიტერატურა 

 

ვ. როდონაია „საგ. სახლი სწავლანი“ 

2 მათემატიკა 

 

გ. გოგიშვილი „ინტელექტი“ 

3 ინგლისური ენა 

 

Gateway B1+ MMakmilan education 

4 ისტორია ფირცხალავა, სანიკიძე „ბაკურ სულაკაური“ 

5 რუსული ენა  

 

ლორთქიფანიძე დ7 „დიოგენე“ 

6 სამოქალაქო თავდაცვა/უსაფრთხოება 

 

ნ. ტალახაძე „გამომცემლობა სიდი“ 

მოსწავლის შეფასების სისტემა 
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   ძირითადი ამოცანების გადასაჭრელად მოსწავლის შეფასებაში დიდ როლს თამაშობს 

კომპლექსური კონტექსტის მქონე დავალებებს, რომელთა შესრულება მოსწავლეს უბიძგებს ცოდნის 

სხვადასხვა კომპონენტის ინტერაქტიულად და თანადროულად გამოყენებისკენ. 

განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება: 

სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.  

   განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს 

ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულმ მიზნებთან   მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასებაში 

იწერება ქულა. 

   განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და 

ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი 

საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება, დაკვირვების ფურცელი, 

თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვა. 

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებების აღწერილობა 

 განმავითარებელი განმსაზღვრელი 

მიზანი სწავლისხარისხისგაუმჯობესება; 

 

მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა 

სწავლის  ხარისხის გაკონტროლება; 

მოსწავლის მიღწევის დონის დადგენა 

ეროვნული სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრულ მიზნებთ ან მიმართებაში; 

აკადემიური მოსწრების დონის 

განსაზღვრა 

შეფასების საგანი სწავლის პროცესი 

 

სწავლის შედეგი 

შეფასების 

შედეგად 

მიღებული 

გადაწყვეტილება  

წინსვლის ხელშესაწყობად 

განსხვავებული აქტივობის შერჩევა, 

სწავლების სტრატეგიის შეცვლა, 

რჩევა-დარიგების მიცემა და სხვ. 

მომდევნოეტაპზე (კლასში/საფეხურზე) 

დაშვება/არდაშვება 

 

წარმარტებისკრი

ტერიუმების 

განსაზღვრა 

კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის 

საფუძველზე  (საკუთარ მიღწევებთან 

მიმართებით - რა დონეს ფლობდა, 

რადონეს ფლობს) 

იმის საფუძველზე, თუ რამდენად 

მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ 

შედეგებს (ყველასათვის საერთო, 

სტანდარტით დადგენილ ნორმასთან 

მიმართებაში) 
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შეფასების 

საშუალებები 

თვით/ურთიერთ შეფასების რუბრიკა; 

კითხვარი; 

სიტყვიერი (ზეპირი/წერილობითი) 

კომენტარი; 

უნარის განვითარების დონის აღწერა. 

ქულა 

 

 

 

აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა 

   შეფასება ხორციელდება კათედრებზე შემუშავებული რუბრიკების მიხედვით (რუბრიკების გაცნობა 

მოსწავლეებისათვის და მათი მშობლებისათვის ევალება საგნის მასწავლებელს და დამრიგებელს).  

I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება გამოიყენება. ამ 

კლასებში წლის ბოლოს საგნის მასწავლებლებელი წერს მოსწავლის მოკლე წერილობით შეფასებას, 

რომელშიც ახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება 

მოსწავლეს დახმარება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად. კლასის დამრიგებელი, 

საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, IV კლასის ბოლოს 

წერს შემაჯამებელი წერილობით შეფასებას. 

 V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება 

გამოიყენება. მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით, ყველაზე დაბალი ქულა არის 1, ხოლო 

ყველაზე მაღალი ქულა - 10.  

 V-XII კლასებში სპორტის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულ საგნებში, საგანში „საგზაო 

ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება“ და არჩევით საგნებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის 

სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა. 

 საშუალო საფეხურზე სავალდებულო პროექტებში – სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, 

მუსიკაში, სამოქალაქო განათლებაში - მოსწავლე ფასდება განმავითარებელი შეფასებით 

(წერილობითი და /ან ზეპირი ფორმით). 

 დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის ქულის 

გამოთვლისას. 

 

ქულები შეფასების დონეები 

10 მაღალი 

9 

8 საშუალოზე მაღალი 

7 

6 საშუალო 

5 

4 საშუალოზე დაბალი 

3 

2 დაბალი 

1 
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მოსწავლის შეფასების კომპონენტები 
 

1. სემესტრის განმავლობაში მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: 

 მიმდინარე საშინაო დავალება; 

 მიმდინარე საკლასო დავალება; 

 შემაჯამებელი დავალება; 

2. მასწავლებელს შეუძლია სემესტრის განმავლობაში განმავითარებელი შეფასება გამოიყენოს 

ნებისმიერ კომპონენტში. 

3. სემესტრის განმავლობაში განმსაზღვრელი შეფასებით მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგ 

კომპონენტებში: 

 მიმდინარე საკლასო დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII კლასები), 

 მიმდინარე საშინაო დავალება (VII-XII კლასები), 

 შემაჯამებელი დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII კლასები). 

4. I-VI კლასებში საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება. 

5. I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა 

კომპონენტებში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება.   

6. V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა 

კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.   

 

 

7. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში სავალდებულოა კომპლექსური კონტექსტის მქონე 

დავალებების გამოყენება (მაგ: ესეს დაწერა, პროექტის მომზადება, ლაბორატორიული კვლევის 

ჩატარება, რეფერატის დაწერა, ამოცანის ამოხსნა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშის 

შექმნა, მოთხრობის შედგენა, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა, საველე-

გასვლითი სამუშაოს, ან სასწავლო ექსკურსიის ანგარიშის მომზადებადა სხვ.). ამგვარ დავალებაში 

შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი შეფასებისათვის პედაგოგს შემუშავებული აქვსმოსწავლეების 

შეფასების კრიტერიუმები. 

8. ეროვნული სასწავლო გეგმა V კლასის მეორე სემესტრის, VI კლასის და საბაზო-საშუალო 

საფეხურების თითოეული საგნისათვის განსაზღვრულია სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი 

შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას. 

 I-IV კლასები და V კლასის 

პირველი სემესტრი 

V კლასის მეორე სემესტრი 

და VI კლასი 

საბაზო-საშუალო 

საფეხურები 

მიმდინარე საშინაო 

დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი შეფასება განმავითარებელი 

შეფასება; 

განმსაზღვრელი 

შეფასება; 

მიმდინარე საკლასო 

დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება;    

განმსაზღვრელი შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება; 

განმსაზღვრელი 

შეფასება; 

შემაჯამებელი 

დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება;    

განმსაზღვრელი შეფასება; 

განმავითარებელი 

შეფასება; 

განმსაზღვრელი 

შეფასება; 



 

 

სკოლა შპს თაობის სასკოლო სასწავლო გეგმა (2022-2023 სასწავლო წელი) 

დამტკიცებულია შპს თაობის დირექტორის ---------------------- ბრძანებით 
 
 

 

 26 

9. მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება 

(ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი სავალდებულო მინიმუმი და სკოლის მიერ დამატებით 

დადგენილი, ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში);  

10. თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ დავალებას გაცდენის გამო, სკოლა 

აძლევს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალებას:  

 გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენა ხორციელდება წინასწარ შედგენილი და 

გამოქვეყნებული გრაფიკის  შესაბამისად; 

 მოსწავლის მიერ გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენა განხორციელდება  

დირექციის მეთვალყურეობით; 

 საგნის  პედაგოგი კლასის დამრიგებელთან ერთად ვალდებულია აცნობოს მოსწავლეებს 

აღდგენითი შემაჯამებელი დავალების ჩატარების შესახებ; 

 მოსწავლე გაცდენილ შემაჯამებელ დავალებებს აღადგენს გაკვეთილების შემდეგ; 

 საგნის  პედაგოგს,  ნაშრომის  გასწორების  შემდეგ,  აღდგენილი  შემაჯამებელი დავალების  

ნიშანი  შეაქვს ელექტრონული   ჟურნალის  შემაჯამებელი  დავალების უჯრაში (,,აღდგენა’’) 

11. თითოეული მასწავლებელი შესაბამის კათედრას წარუდგენს მის მიერ კლასში ჩატარებული 

შემაჯამებელი დავალებების დოკუმენტაციას. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილია: 

შემაჯამებელი დავალების ნომერი, შემაჯამებელი დავალების პირობა, საგნის სტანდარტის ის 

შედეგი/შედეგები,   რომლის შეფასებასაც ემსახურება კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; 

კრიტერიუმები, რომლითაც ფასდება ეს დავალებები; ასევე, მოსწავლეების მიერ შესრულებული და 

მასწავლებლის მიერ შეფასებული შემაჯამებელი დავალების რამდენიმე ნიმუში, ან შესრულებული 

შემაჯამებელი დავალების ამსახველი ვიზუალური მასალა. 

განმსაზღვრელი  შეფასების ქულათა სახეობები: 

 საგნის მიმდინარე საკლასო, მიმდინარე საშინაო და შემაჯამებელი დავალებების ქულები, 

რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში; 

 საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში; 

 საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. გამონაკლისს 

წარმოადგენს მეხუთე კლასის წლიური ქულა, რომელიც მეორე სემესტრის საგნის სემესტრული 

ქულის იდენტურია. წლიურ ქულაში შეიძლება წლიური გამოცდის ქულაც აისახოს, თუ ასეთი 

გამოცდა გათვალისწინებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ განსაზღვრულია, 

რომ მას გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე. 

 

ქულების გამოანგარიშების წესი 

1. საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი: 

ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სხვადასხვა კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი 

იყოფა მიღებული ქულების რაოდენობაზე;  

ბ) მიღებული ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ: 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 7.49 მრგვალდება 

7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე); 

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა ჩატარებული შემაჯამებელი 

დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სხვადასხვა კომპონენტში მიღებული 

ქულების ჯამი იყოფა მიღებული ქულების რაოდენობისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი 

დავალებების რაოდენობის ჯამზე; 

დ) თუ სემესტრის განმავლობაში სკოლიდან სკოლაში გადასვლისას აღმოჩნდება, რომ მიმღებ სკოლაში 

რომელიმე საგანში/საგნებში ჩატარებულია შემაჯამებელი დავალების/დავალებების უფრო მეტი 
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რაოდენობა, ვიდრე გამშვებ სკოლაში, მიმღები სკოლა მოსწავლის შემაჯამებელი დავალების 

რაოდენობას ითვლის გამშვებ სკოლაში დადგენილი და მოსწავლის მიერ შესრულებული, ასევე მიმღებ 

სკოლაში მოსწავლის გადმოსვლის მომენტიდან ჩატარებული და მის მიერ შესრულებული 

შემაჯამებელი დავალებების მიხედვით; 

 

2. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი: 

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი იყოფა ორზე;  

ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ., 7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 

მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);  

გ) თუ მოსწავლეს, სკოლიდან სკოლაში სემეტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო, მოუხდება 

განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული ეროვნული სასწავლო გეგმის 

32-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 

ან მეტი ქულა, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის წლიურ ქულად. ამასთან, მიმღებმა სკოლამ 

უნდა შეაფასოს მოსწავლე ახალ განსხვავებულ საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე; 

დ) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის გამო, მიმღებ 

სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები 

აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ., თუ მოსწავლე პირველ 

სემესტრში უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად - 

გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა გადადის ფრანგული ენის წლიურ ქულად, 

ხოლო გერმანული ენის სემესტრული ქულა - გერმანული ენის წლიურ ქულად). 

 

3. საფეხურის ქულის გამოანგარიშების წესი:  

ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური 

ქულა და ჯამი იყოფა წლიური ქულების საერთო რაოდენობაზე; 

ბ) საფეხურის ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 

მრგვალდება 7.6-მდე, 9.75 მრგვალდება 9.8-მდე). 

კლასისა და საფეხურის დაძლევა 

1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის მიერ კონკრეტული კლასის თითოეული საგნის 

წლიური ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი ქულა. 

2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი ქულა და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, დაძლეული აქვს V-VI 

კლასები, რაც აძლევს მას საბაზო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას. 

3. საბაზო საფეხური დაძლეულად ითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) 

არის 5.0 ან მეტი ქულაა და დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას 

საბაზო განათლების ატესტატის აღების ან/და საშუალო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას. 

4. საშუალო საფეხური დაძლეულად ითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი ქულაა და დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი. 

გამოცდის ტიპები 

1. ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში საჭიროებისამებრ შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის 

გამოცდები: 

 საშემოდგომო გამოცდა; 

 ექსტერნატის გამოცდა; 

 სემესტრული გამოცდა; 

 წლიური გამოცდა 

2022-2023 სასწავლო წელს სკოლაში არ არის განსაზღვრული სემესტრული და წლიური გამოცდები; 
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2. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო 

მაღალი შეფასება ეკუთვნის.  

3. სემესტრული გამოცდის დანიშვნისთვის მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი 

სემესტრის დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. 

დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე 

დაშვება-არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება უნდა იყოს 

დასაბუთებული. 

4. მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, სკოლამ უნდა მიიღოს შესაბამისი 

ზომები გამოცდის ობიექტურად და მიუკერძოებლად ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით. 

5. გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის 

ქულას ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე. 

6. სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში. 

7. საშემოდგომო გამოცდა ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს რომელიმე საგანში წლიური ქულა 

აქვს 5-ზე ნაკლები. 

8. საშემოდგომო გამოცდა ტარდება სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა და 

მომდევნო სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე. 

9. საშემოდგომო გამოცდამდე მოსწავლეს ეძლევა არანაკლებ 2 კვირის ვადა მომზადებისთვის. სკოლა 

ვალდებულია, გაუწიოს კონსულტაციები მოსწავლეს იმ საგანში/საგნებში, რომლებშიც მას დაენიშნა 

აღნიშნული ტიპის გამოცდა. 

10. მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას დგება საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე. 

საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა. 

11. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება 

კანონმდებლობით; 

12. ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული 

კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნატის გამოცდას 

აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელების საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის მოსწავლეები, რომლებზედაც ვრცელდება 

ეროვნული სასწავლო გეგმის 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტი. 

20. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის − ატესტატის მისაღებად მოსწავლეს 

დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის შიდა გამოცდებზე მიღებული უნდა 

ჰქონდეს დადებითი შეფასება. 

 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება 

1. შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს სასწავლო წლის ან 

საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას.  

2. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 10 ქულა, დამრგვალების გარეშე,  

იღებს ოქროს მედალსა და შესაბამის სერტიფიკატს. 

3. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 9.8 ან მეტი  იღებს ვერცხლის მედალსა 

და შესაბამის სერტიფიკატს. 

4. პირზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კლასის/კლასების, ან საშუალო 

საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო 

პროგრამა/პროგრამები წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალი 

და შესაბამისი სერტიფიკატები არ გაიცემა. 

5. წინამდებარე, მე-4 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც „საქართველოში 

გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში 

მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
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განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის № 98/ნ ბრძანების საფუძველზე, 

უცხოეთში სწავლის პერიოდში მიღებული ზოგადი განათლების აღიარების შემდეგ, ეროვნული 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სავალდებულო საგნები, რომლებთან შესაბამისობაც არ იქნა 

დადგენილი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დაძლიეს ექსტერნატის ფორმით.  

გაცდენები 

1. მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ელექტრონულ 

ჟურნალში, მათ შორის ამ  მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული გაცდენები. 

2. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია 

საგნის მასწავლებელი. თითოეული მასწავლებელი გაკვეთილის დასაწყისში აღრიცხავს მოსწავლეთა 

დასწრებას. 

3. თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა 

კონკრეტული საგნისთვის კონკრეტული სასწავლო წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და 

მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტი არ ვრცელდება იმ გაცდენილ დღეზე/დღეებზე, როცა ჩატარდა 

შემაჯამებელი დავალება, თუკი ის მოგვიანებით მოსწავლემ აღადგინა. 

5. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ეროვნულ და საერთაშორისო სასპორტო, 

სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე ეროვნულ და საერთაშორისო საგნობრივ ოლიმპიადებში, 

სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის 

საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის მე-3 

პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის 

თაობაზე. 

 

 

 

V კლასი 

 საგნის დასახელება შემაჯამებელი 

დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა 

I სემესტრი II სემესტრი 

1 ქართული ენა/ლიტერატურა  
5 

2 მათემატიკა  6 

3 ინგლისური  4 

4 რუსული  3 

6 ჩვ/საქართველო  3 

7 ბუნებისმეტყველება  4 

8 ი.ს.ტ.  2 

9 სახვითი და გამოყე- 

ნებითი ხელოვნება 

 
2 

10 მუსიკა  2 

11 გერმანული ენა  3 

 

შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო რაოდენობები 
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VI   კლასი 

 საგნის დასახელება შემაჯამებელი 

დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა 

I სემესტრი II სემესტრი 

1 ქართული ენა/ლიტერატურა 3 

   
5 

2 მათემატიკა 4 6 

3 ინგლისური 4 4 

4 რუსული 2 3 

6 ჩვ/საქართველო 2 3 

7 ბუნებისმეტყველება 3 4 

8 ი.ს.ტ. 2 2 

9 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
2 2 

10 მუსიკა 2 2 

11 გერმანული 2 3 

 

VII კლასი 

 საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური 

რაოდენობა 

I    სემესტრი II სემესტრი 

1 ქართული ენა 4  

2 მათემატიკა 3  

4 პირველი უცხოური ენა 3  

5 მეორე უცხოური ენა 1 3 

6 ისტორია 2  

7 გეოგრაფია 2  

8 ბიოლოგია 2  

9 სპორტი 1 2 

10 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
2  

11 მუსიკა 1  

12 

 

ფიზიკა 

 

1 

 
 

13 მოქალაქეობა 2  
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VIII კლასი 

 

საგანი 

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 5  

2 მათემატიკა 4  

3 პირველი უცხოური ენა 3  

4 მეორე უცხოური  ენა 1 3 

5 ისტორია 2  

6 მოქალაქეობა 1 1 

7 გეოგრაფია 2  

8 ბიოლოგია 2  

9 ფიზიკა 1  

10 ქიმია 2  

11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1  

12 მუსიკა 1  

13 სპორტი 1 2 

 

IX კლასი 

ქართ. საგანი 

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 
 

სემესტრი 

I II 

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 4  

2 მათემატიკა 3  

3 პირველი უცხოური ენა 3  

4 მეორე უცხოური  ენა 2 2 

5 ისტორია 1  

6 გეოგრაფია 2  

7 მოქალაქეობა 1 3 

8 ბიოლოგია 2  

9 ფიზიკა 2  

10 ქიმია 2  

11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2  

12 მუსიკა 1  

13 სპორტი 1 2 
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X კლასი 

ქართ. საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური 

რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 3  

2 მათემატიკა 4  

3 პირველი უცხოური ენა 3  

4 მეორე უცხოური  ენა 3 4 

5 ისტორია 2  

6 საქართველოს ისტორია 2  

7 გეოგრაფია 2  

8 სამოქალაქო განათლება 1  

9 ბიოლოგია 2  

10 ფიზიკა 2  

11 ქიმია 2  

12 არჩევითი საგანი: იდეები და 

ღირებულებები 

1  

 

XI კლასი 

 საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა 

    სემესტრი 

I II 

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 

2 მათემატიკა 4 6 

3 ინგლისური ენა 3 3 

4 რუსული  ენა 2 4 

5 ისტორია 2 3 

6 გეოგრაფია 2 3 

7 ბიოლოგია 2 3 

8 ფიზიკა 2 3 

9 ქიმია 2 3 

10  არჩევითი საგანი: 

ვირჩევთ პროფესიას 

1 1 
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XII კლასი 

 საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური 

რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1 ქართული ენა დალიტერატურა 4 3 

2 მათემატიკა 4 4 

3 ინგლისური ენა 3 2 

4 რუსული  ენა 2 2 

5 ისტორია 1 1 

6 სამოქალაქოთავდაცვა  

დაუსაფრთხოება 

1  

7  არჩევითი საგანი: კინოხელოვნება 1  

 

 

 

I-X კლასებში დაგეგმილია კომპლექსური დავალებების გამოყენება, რომელთა ჩატარების 

ინტენსივობას განსაზღვრავენ კათედრები სხვადასხვა  საგნების სპეციფიკიდან გამომდინარე. 

 

კომპლექსური დავალება – განისაზღვრება თემების მიხედვით და წარმოადგენს შინაარსიან, 

ცხოვრებისეულ სიტუაციებთან დაკავშირებულ დავალებას, რომლის შესრულება მოითხოვს ფუნქციურ 

კონტექსტებში სხვადასხვა ცოდნასთან ინტეგრირებულად გამოყენებას; 

 

კომპლექსური დავალება ფასდება განმავითარებელი კომენტარით.  

 
 

 

 

    

 

   2022-2023 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის სკოლას არა ჰყავს სსსმ მოსწავლე, თუმცა 

საჭიროების შემთხვევაში სკოლა მზად არის მიაწოდოს მას საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

მომსახურება. 

 

 

 

 

ინკლუზიური განათლება 
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