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სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი 

                                    

სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია: 

 სკოლის მისია; 

 

 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები საფეხურების მიხედვით;  

 სასწავლო წლის კალენდარი; 

 დღის რეჟიმი; 

 სასკოლო საათობრივი ბადე  (დანართი 1) 

 მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები (რომელიც განსაზღვრავს 

ვადებსა და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებლი დავალებების აღდგენისთვის, 

საშემოდგომო გამოცდების ჩატარებისთვის და სხვა); 

 შემაჯამებელი დავალების რაოდენობა (დანართი N2);  

 ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებელი დამატებითი  

საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა   

 

 ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი 

საგანმანათლებლო და სააღმზრრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და 

აღწერილობა (დანართი N3) 

 

  სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასებისა და საგნების მიხედვით  

(დანართი N4 ) 

 

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა  (დანართი N5) 

 

 საგნობრივი კათედრები; 

 სასკოლო სასწავლო გეგმის გადახედვისა და გაუმჯობესების მექანიზმები 

(დანართი N6 ) 

 განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტები (დანართი N 7) 
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მ ი ს ი ა 

შპს ,,თბილისის საერთაშორისო სკოლა“ წარმოადგენს კერძო სამართლის 

იურიდიულ პირს, რომელსაც ავტორიზაციის საფუძველზე მინიჭებული აქვს 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი.  შპს ,,თბილისის 

საერთაშორისო სკოლა“ ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას და 

უზრუნველყოფს ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო, საშუალო 

საფეხურებზე ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად.  

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები ემყარება  

,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონს.  სკოლის მისიაა: 

,, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი 

პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა. მოზარდის გონებრივი 

და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, მოსწავლეთა ლიბერალურ-დემოკრატიულ 

ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, 

კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, 

სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების 

გაცნობიერებაში ხელის შეწყობა“.  

მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სასკოლო სასწავლო გეგმა 

ითვალისწინებს ინგლისური ენის გაძლიერებულ სწავლებას. 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ორიენტირებულია ხარისხის 

გაუმჯობესებასა და მუდმივ განვითრებაზე. 

მიზნები  საფეხურების 
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 მიხედვით 

2022-2023 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგენილია მოქმედი 

ეროვნული სასწავლო გეგმი,  სკოლის მისიისა და  SWOT ანალიზის  

გათვალისწინებით. 

სკოლაში საგანმანათლებლო პროცესი მიმდინარეობს ქართულ ენაზე დაწყებით, 

საბაზო და საშუალო საფეხურზე. 

დაწყებითი საფეხური 

დაწყებითი საფეხურის მისიაა: 

ა) საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, 

ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;  

ბ) საბაზისო უნარების - წიგნიერებისა და რაოდენობრივი წიგნიერების განვითარების 

ხელშეწყობა;  

გ) სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების 

ჩამოყალიბება, ცნობისმოყვარეობის ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდა და მოსწავლის 

მომზადება საბაზო საფეხურისთვის. 

საბაზო საფეხური 

საბაზო საფეხურის მისიაა საგანთა სწავლა-სწავლების საფუძველზე მყარი, 

დინამიკური და ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირება, მოსწავლის ინტერესებისა და 

მიდრეკილებების გამოვლენა, მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და 

შრომისუნარიანობის განვითარება, აქტიური მოქალაქის ფორმირების ხელშეწყობა 

და საფუძველების შექმნა განათლების მომდევნო საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელებისთვის ან შრომითი საქმიანობისთვის. 

საშუალო საფეხური 

საშუალო საფეხურის მისიაა: 

ა) საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით სისტემური ცოდნის კონსტრუირება;  

ბ) მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და 

პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია 

გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება 

ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების 

შესაქმნელად. 
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2022-2023 სასწავლო წლის  

კალენდარი 

2022–2023 სასწავლო წლის ხანგრძლივობა, არდადეგების დაწყებისა და დასრულების 

თარიღები შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას; 

 სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტერს. სასწავლო წელს ორ 

სემესტრად ყოფს ზამთრის არდადეგები. 

 სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, სკოლაში 

დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-4 

თავის, მე-16 მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით  (გაუთვალისწინებელი 

მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები და სხვა). 

2022-2023  სასწავლო წლის დაწყების თარიღია: 2022 წლის 15 სექტემბერი, ხოლო 

დასრულების 2023 წლის 15 ივნისი, გარდა  I და XII კლასისა; 

I სემესტრი  იწყება 2022 წლის  15 სექტემბერს, მთავრდება 2022 წლის  29  

დეკემბერს. 

II სემესტრი იწყება 2023 წლის  16 იანვარს, მთავრდება 2023 წლის  15 

ივნისს. 

სასწავლო წელი  II-XI კლასებისთვის მთავრდება 2023 წლის  15 ივნისს. 

სასწავლო წელი I კლასებისათვის მთავრდება 2023 წლის  25  მაისს. 

სასწავლო წელი XII კლასებისათვის მთავრდება 2023 წლის  19 მაისს 

 

 II-XI კლასებისთვის სასწავლო კვირების ხანგრძლივობა არის 35 კვირა (ან 

მეტი) ხოლო I  და XII კლასებისთვის 30 კვირა (ან მეტი). 

 

 

 

 

 

2022-2023  სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეებია: 
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არდადეგები 

საშობაო: 30 დეკემბერიდან  15 იანვრის ჩათვლით 

საგაზაფხულო:  8 მარტიდან 14 მარტის ჩათვლით 

          უქმე დღეები 

14 ოქტომბერი-სვეტიცხოვლობა 

23 ნოემბერი-გიორგობა 

19 იანვარი- ნათლისღება 

3 მარტი- დედის დღე 

8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე 

9 აპრილი. დამ. აღგ. დაღუპ. მოხსენ. 

14 აპრილიდან 17 აპრილის ჩათვლით აღდგომის არდადეგები 

9 მაისი- ფაშიზმზე გამარჯვ, დღე  

12 მაისი -ანდრია პირვეწ. ხსენების  დღე 

26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე 

  

 საგაკვეთილო პროცესი იწყება 9:30 საათზე. 

 I კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 35 წუთი; 

II კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 40 წუთი;  

III-XII კლასებში გაკვეთილის ხანგძლივობაა 45 წუთი.  

 გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ 

იქნეს გამონაკლისი და სკოლამ  ხანმოკლე  ვადით შეცვალოს გაკვეთილების 

ხანგრძლივობა შემდეგ შემთხვევებში:  

 ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ.) 

შეამციროს მაქსიმუმ 10 წუთით; 

 სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიების ჩატარების დროს გაზარდოს მაქსიმუმ 10 

წუთით. 

 გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგრძლივობაა 5 წუთი, მესამე და მეოთხე 
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გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგრძლივობა შეადგენს 15 წუთს 

 

გაკვეთილების განრიგი  

პირველი კლასი 

გაკვეთილების  ხანგრძლივობა –   35 წუთი 

N         გაკვეთილების შესვენების 

   დაწყება დამთავრება დაწყება  დამთავრება 

1.       930        1005       1005             1010 

2.       1010       1045      1045            1050 

3.      1050       1125      1125            1140 

4.      1140       1215      1215            1220 

5.      1220       1255      1255            1300 

6.      1300       1335       1335           1340 

7.       1340      1415      1415          1420 

 

შენიშვნა :    დიდი  დასვენება იწყება მე–3 გაკვეთილის შემდეგ   და   მისი   

ხანგრძლივობაა 15  წუთი. 

მეორე კლასი 

გაკვეთილების  ხანგრძლივობა –  40წუთი ;    

N         გაკვეთილების შესვენების 

   დაწყება დამთავრება დაწყება  დამთავრება 

1.       930        1010       1010             1015 

2.       1015        1055      1055            1100 
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3.      1100        1140      1140            1155 

4.      1155        1235      1235            1240 

5.      1240        1320      1320            1325 

6.      1325       1405      1405           1410 

7.     1410        1450      1450            1455 

 

შენიშვნა :    დიდი  დასვენება იწყება მე–3 გაკვეთილის შემდეგ   და   მისი    

ხანგრძლივობაა 15  წუთი 

III– XII კლასები 

გაკვეთილების  ხანგრძლივობა –45 წუთი ;  

N            გაკვეთილების დასვენების 

   დაწყება დამთავრება დაწყება  დამთავრება 

1.       930        1015       1015           1020 

2.       1020       1105      1105            1110 

3.       1110       1155      1155            1215 

4.       1210       1255      1255            1300 

5.       1300       1345      1345            1350 

6.       1350       1435      1435            1440 

7.       1440       1525      1525            1530 

8.      1530       1615     1615          1620 

 

შენიშვნა: დიდი  დასვენება     იწყება     მე–3     გაკვეთილის     შემდეგ    და    მისი   

ხანგრძლივობაა  15   წუთo 

განაყოფები კლასების 
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 მიხედვით 
 

 კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა განსაზღვრულია 25 მოსწავლით. 

 კლასის გაყოფა დასაშვებია შემდეგ საგნებში: ქართულ ენასა და  უცხო ენებში, თუ 

კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა აღემატება 20 მოსწავლეს.    

 უცხოურ ენებში დასაშვებია განაყოფები დაკომპლექტდეს მოსწავლეთა ენის ფლობის  

დონის გათვალისწინებით.  

ამ ეტაპზე  განაყოფი კლასები არ გვყავს. 

 

სასკოლო საათობრივი ბადე 

 

 სასკოლო საათობრივი ბადე განსაზღვრავს მოსწავლეთა აუცილებელი კვირეული 

დატვირთვის ოდენობას საფეხურების,კლასებისა და საგნების მიხედვით შესაბამისი 

პედაგოგის მითითებით. საათობრივი ბადიდან არ არის ამოღებული არც ერთი 

სავალდებულო საგანი. 

 გაძლიერებულია ინგლისური ენის სწავლება.  

 სკოლა მეორე უცხო ენად მეოთხე კლასიდან მოსწავლეებს სთავაზობს რუსულ, 

გერმანულ, ფრანგულ ენებს. (ჯგუფების შექმნა ხდება სასწავლო წლის ბოლოს, მესამე 

კლასის მოსწავლეებთან/მშობლებთან შეთანხმებით). მიმდინარე სასწავლო წელს 

მოსწავლეებმა აირჩიეს რუსული ენა.  

 ენობრივი განათლებისა და წიგნიერების დონის ამაღლებას ემსახურება ენათა 

ინტეგირებული სწავლება, რაც გულისხმობს ინგლისური ენის, როგორც შემეცნებისა 

და აზრის გამოხატვის ინსტრუმენტის გამოყენებას   სხვა საგანთა სწავლებაში, რათა 

გაფართოვდეს მოსწავლეთა ენობრივი ცნობიერება და შემეცნებითი უნარები. 

 საბაზო-საშუალო საფეხურზე სპორტის სახეობების ჩამონათვალიდან  სკოლას 

არჩეული აქვს  სამი  სახეობა  (კალათბურთი,  ფრენბურთი და მაგიდის ჩოგბურთი),  

რაც შესაძლებლობას მისცემს გოგონებსა და ბიჭებს, თანაბრად დაეუფლონ გუნდურ 

ან ინდივიდუალურ სპორტის სახეობებს. 

სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N1 - ის სახით თან ერთვის 2022-2023 სასწავლო წლის 

საათობრივი ბადე 
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დისტანციური სასწავლო პროცესის 

 ორგანიზების გეგმა 

 

2022-2023  სასწავლო წელს, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია სკოლა გადავიდეს 

დისტანციური ან შერეული (ჰიბრიდული) სწავლების მოდელზე. 

სკოლაში დისტანციური სწავლება შეიძლება განხორციელდეს სამინისტროს მიერ 

რეკომენდებული ელექტრონული პლატფორმის ZOOM-ის გამოყენებით ყველა მოსწავლისა 

და მასწავლებლის  ჩართვას შემდეგი მოდელებით:  

ა) სრულად ელექტრონულად, სინქრონულად, რაც გულისხმობს საგაკვეთილო პროცესში 

სამინისტროს მიერ რეკომენდებული რომელიმე ელექტრონული პლატფორმის 

გამოყენებით ყველა მოსწავლისა და მასწავლებლის ერთდროულად ჩართვას 

(საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეთანხმებით);  

ბ) ასინქრონულად, რაც გულისხმობს ტელე/ვიდეოგაკვეთილების ან ხელმისაწვდომი 

სხვა ელექტრონული პლატფორმების ან/და ციფრული რესურსების ან/და ბეჭდური 

რესურსების გამოყენებით სწავლა-სწავლებას;  

გ) ჰიბრიდულად, რაც გულისხმობს სრულად ელექტრონული სინქრონული ან/და 

ასინქრონული და დასწრებით სწავლების კომბინირებულად გამოყენებას, რაც შეიძლება 

იყოს დიფერენცირებული საგნების, კლასებისა და განაყოფების მიხედვით (შესაბამის 

საგანმანათლებლო რესურსცენტრთან შთანხმებით). 

გარდა ამისა, დისტანციური სწავლების დროს გამოყენებული იქნება სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო პლატფორმა, რომელზეც განთავსებულია საგანმანათლებლო რესურსები, 

რომლებთან მუშაობა მოსწავლეებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად (წინასწარ ჩაწერილი 

ვიდეოგაკვეთილები, მულტიმედიური რესურსები), ასევე სხვადასხვა ტიპის დავალებები, 

რომელთა შესრულების შემდეგ მოსწავლე სისტემისგან ავტომატურად იღებს შეფასებასა და 

უკუკავშირს და ა.შ.; 

დისტანციური სწავლების დღის რეჟიმი  

დისტანციურ სასწავლო პროცესში მოზარდის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით. დისტანციური სწავლების დროს  გაკვეთილი 

დაიგეგმება იმგვარად, რომ სასწავლო პროცესში გამოყენებული იქნას სხვადასხვა 

ინტერაქტიული ტექნიკა, მათ შორის, 10-15-წუთიანი შესვენება ფიზიკური აქტივობით. 

პერიოდულად შეიძლება ჩატარდეს თვალის ვარჯიში, მაგ.: ეკრანიდან მზერის გადატანა 

შორს მდებარე საგანზე, თვალის 5-6-ჯერ დახამხამება. 

 

დისტანციური სწავლების მონიტორინგი 
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დისტანციური სწავლების დროს განხორციელდება სასწავლო პროცესის მონიტორინგი 

შემდეგი მიმართულებით: 

ა) ჩატარდა თუ არა დისტანციური გაკვეთილები დადგენილ დროსა და დადგენილი 

ხანგრძლივობით; 

ბ) მოხდა თუ არა დისტანციურ სასწავლო პროცესში ჩართული მოსწავლეების 

დასწრების აღრიცხვა; 

გ) მოხდა თუ არა დისტანციური სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი მოსწავლეების 

აღრიცხვა და მიზეზების კვლევა; 

დ) დაცულია თუ არა ეთიკისა და ქცევის ზოგადი ნორმები. 

დისტანციური სწავლების დროს სასწავლო პროცესის მონიტორინგს განახორციელებს 

დირექტორი, დირექტორის მოადგილეები სასწავლო და აღმზრდელობით დარგში კვირაში 

მინიმუმ ერთხელ. 

 

 

 

 

 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის  

 შეფასების წესი 

შეფასების  მიზანი: 

 

 მოსწავლის შეფასების მთავარი მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც 

გულისხმობს, ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და, მეორე მხრივ, 

სწავლა-სწავლების ხარისხის მონიტორინგს.  

სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმით შემუშავებული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის 

შეფასების წესი (განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასებები, შემაჯამებელი 

დავალებების ანალიზის ფორმები და სხვა) იძლევა ინფორმაციას  მოსწავლის 

ინდივიდუალური პროგრესის შესახებ.  

 

მოსწავლის შეფასების ამოცანები 

 

მოსწავლის შეფასების ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:  

ა) აჩვენოს როგორ მიმდინარეობს მოსწავლის ცოდნის კონსტრუირების პროცესი და 

მეხსიერებაში ცოდნათა ურთიერთდაკავშირება; 

ბ) ახალი სასწავლო საკითხის/თემის დაწყებამდე დაადგინოს მოსწავლის წინარე ცოდნა და 

წარმოდგენები; 
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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. 

 

ძირითადი ამოცანების გადასაჭრელად მოსწავლის შეფასებაში პრიორიტეტი მიენიჭება  

კომპლექსურ, კონტექსტის მქონე დავალებებს, რომელთა შესრულება მოსწავლეს უბიძგებს 

ცოდნის სხვადასხვა კომპონენტის ინტერაქტიულად და თანადროულად გამოყენებისკენ.  

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება 

სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.  

განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის აკადემიური მიღწევის დონეს  საგნობრივი 

სასწავლო გეგმის შედეგებთან მიმართებაში. აფასებს ცოდნათა ურთიერთდაკავშირების, 

ცოდნის სამივე კატეგორიის გამოყენებისა და ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად 

გამოყენების   უნარს;   

განმავითარებელი შეფასება ადგენს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და 

მიმართულია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლის 

წინსვლასა და განვითარებას. განმავითარებელი შეფასებით ფასდება ცოდნის 

კონსტრუირებისა და ცოდნათა ურთიერთდაკავშირების პროცესი, მოსწავლის მიერ თავისივე 

ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენის უნარი, ცოდნის სამივე კატეგორიის ათვისების 

პროცესი, ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენების უნარი, ასევე დგინდება 

წინარე ცოდნა/წარმოდგენები. ამ მიზნით  შემუშავებულია განმავითარებელი შეფასების 

ინსტუმენტები (იხ.განმავითრებელი შეფასების ინსტრუმენტები, დანართი N8). 

 

მოსწავლეთა გამსაზღვრელი შეფასების სისტემა 

სკოლაში შეფასების სისტემა არის ხუთდონიანი და ათქულიანი. 10 ყველაზე მაღალი  

ნიშანია, 1 კი – ყველაზე დაბალი. ათქულიანი სისტემა, ერთი მხრივ, უფრო ზუსტი 

შეფასების საშუალებას იძლევა, მეორე მხრივ, მეტ საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, 

აჩვენოს მოსწავლეს პროგრესი თუ რეგრესი. 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევების შეფასება დონეებისა და ნიშნების მიხედვით 

 

ქულები შეფასების დონეები 

10 
მაღალი 

9 

8 საშუალოზე მაღალი 
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7 

6 
საშუალო 

5 

4 
საშუალოზე დაბალი 

3 

2 
დაბალი 

1 

 

I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით.  ამ კლასებში 

მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება გამოიყენება. წლის ბოლოს საგნის მასწავლებლებმა 

უნდა დაწერონ მოსწავლის მოკლე წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს 

მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს 

დახმარება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად. კლასის დამრიგებელმა, 

საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, IV კლასის 

ბოლოს უნდა დაწეროს შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება. 

  

პირველი-მეთორმეტე კლასების მოსწავლეების  მიღწევების შესახებ მშობელი ინფორმაციას 

იღებს ელექტრონული ჟურნალის საშუალებითაც. 

 

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 კლასის II სემესტრიდან XII კლასის ჩათვლით სპორტის საგნობრივ ჯგუფში 

გაერთიანებულ საგნებში, საგანში „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება“ და 

არჩევით საგნებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა. 

 

დამატებითი სავალდებულო საგნის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეფასება  არ 

იანგარიშება საფეხურის ქულის გამოთვლისას. 

 

ოფიციალური სტატუსის მქონე ნიშნები 

ოფიციალური სტატუსი აქვს შემდეგ ნიშნებს: 

 

 საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულა – საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი 

კომპონენტის  ნიშნები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში; 
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 საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში 

(სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში გამოითვლება მისი გათვალისწინებით; 

გამოთვლის წესი იხ.ქვემოთ);   

 საგნის   წლიური ქულა – სემესტრული ნიშნებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. 

წლიურ ნიშანში  აისახება/არ აისახება წლიური გამოცდის ნიშანიც, რომელიც 

გათვალისწინებულია საბაზო და საშუალო საფეხურზე. (იხ. ქვემოთ, გამოცდის ტიპები); 

გამონაკლისს წარმოადგენს მეხუთე კლასის წლიური ქულა, რომელიც მეორე სემესტრის 

საგნის სემესტრული ქულის იდენტურია. 

 საფეხურის საერთო ქულა – ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის (დაწყებითი, 

საბაზო, საშუალო) საერთო შეფასება. 

საგნის სემესტრული ნიშნის შემადგენელი ნაწილები (კომპონენტები) 

 

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები  ფასდებიან სამი კომპონენტის მიხედვით: 

 

 
 

სემესტრის განმავლობაში განმსაზღვრელი შეფასებით მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგ 

კომპონენტებში: 

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

ბ) მიმდინარე საშინაო დავალება (VII-XII კლასები), 

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

 

I-VI კლასებში საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი 

შეფასება. 

 

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

კომპონენტებში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება.   

 

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

კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.   

 

 I-IV კლასები და V V კლასის მეორე საბაზო-საშუალო 

 

1. საშინაო დავალება 

2. საკლასო  დავალება 

3. შემაჯამებელი დავალება  
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კლასის პირველი 

სემესტრი 

სემესტრი და VI 

კლასი 

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 

 

საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა კომპონენტები 

საშინაო დავალების კომპონენტით ფასდება ნებისმიერი ტიპის დავალება (წერითი, ზეპირი, 

ექსპერიმენტი, ნამუშევარი (მაგ. ნახატი, ესე და სხვ.), რასაც მოსწავლე სახლში ამზადებს.  

საშინაო და საკლასო დავალებებში განმავითარებელი შეფასების გამოყენება განსაკუთრებით 

მაშინ არის სასურველი, როცა  მოსწავლე ახალი ცოდნის/უნარების შეძენის   საწყის ეტაპზეა.  

საგნობრივი ჯგუფების სპეციფიკიდან გამომდინარე საშინაო და საკლასო დავალებათა 

ტიპები შეიძლება იყოს: ინფორმაციის მოძიება, პრეზენტაცია, სავარჯიშოების შესრულება, 

ექსპერიმენტი, დისკუსია და სხვა. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, თითოეულ 

მასწავლებელს შემუშავებული აქვს სხვადასხვა აქტივობის ინდივიდუალური შეფასების 

სქემები.  

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 

მომზადება და სხვ.). ამგვარ დავალებაში შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი 

შეფასებისათვის პედაგოგმა უნდა შეიმუშავოს მოსწავლეების შეფასების კრიტერიუმები. 

საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი დავალებაში 10 ქულაზე მეტი შეფასების რუბრიკის 

გამოყენების შემთხვევაში, მიღებული ქულის 10 ქულიან სისტემაზე გადაყვანა ხდება 

შემდეგი პრინციპით:  მიღებული ქულა უნდა გამრავლდეს 10-ზე და გაიყოს მაქსიმალურ 

ქულაზე,დამრგვალდება მეათედის სიზუსტით . 
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შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი 

ამ კომპონენტში ფასდება ერთი სასწავლო მონაკვეთის  (თემა, თავი, საკითხი)  შესწავლა-

დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის 

დასრულებისას  მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნა და 

უნარები. 

შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი 

მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს  კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი  დავალება. 

გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება აღდგენითი  შემაჯამებელი  დავალება, 

რომელიც  შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალური ან ჯგუფური გრაფიკის მიხედვით, 

გაკვეთილების შემდეგ.  

შემაჯამებლი სამუშაოს აღდგენის დრო და ფორმა მოსწავლეს და მშობელს ეცნობება 

დამრიგებლის  მიერ   (თუ მოსწავლე არ აპირებს კონკრეტული შემაჯამებელი სამუშაოს 

აღდგენას მშობლის მიერ დაფიქსირდეს ხელისმოწერით). 

 შემაჯამებელი დავალების აღდგენა მოხდება სემესტრის დასრულებამდე ან მობილობის 

შემთხვევაში, სკოლის მიერ ამორიცხვის შესახებ ბრძანების გამოცემამდე. 

თუ მოსწავლეს ავადმყოფობის გამო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ შეუძლია 

სკოლაში მოსვლა მასწავლებელს ევალება შეარჩიოს მისი მდგომარეობის შესაბამისი 

გამოკითხვის ფორმა ( კითხვა-პასუხი, ტესტი). 

მასწავლებელი ვალდებულია:  

 შეაგროვოს და შეინახოს მის მიერ კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.  მოსწავლის (დაბალი, საშუალო და მაღალი 

აკადემიური მოსწრების მქონე) მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ  

შეფასებული ნამუშევარი; მთელი კლასის შედეგების ამსახველი ფორმა/დოკუმენტი, 

შედეგების ანალიზი; 

 გაითვალისწინოს მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი 

დავალებები; 

 განისაზღვროს მოსწავლის რა ცოდნისა და უნარების შემოწმება/შეფასებას ისახავს 

მიზნად ეს შემაჯამებელი დავალება. მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის 

შედეგები (სამიზნე ცნება/ქვეცნებები კომპლექსური დავალებების შემაჯამებელ 

დავალებად გაფორმების შემთხვევაში), რომელთა შემოწმებასაც ემსახურება ეს 

კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; 

 განისაზღვროს შემაჯამებლის ფორმა და დავალების პირობა; 

 შემაჯამებელ დავალებას უნდა ახლდეს შეფასების რუბრიკა/სქემა.  შეფასების სქემაში 

გაწერილი უნდა იყოს კრიტერიუმები. 
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სტანდარტის მოთხოვნათა შესასრულებელად აუცილებელია შემაჯამებელი დავალების 

კომპონენტში კომპლექსური, კონტექსტის მქონე დავალებების გამოყენება. 

 

ქულების გამოანგარიშების წესი 

 

საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი: 

ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და 

შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი გაიყოფა მიღებული ქულების რაოდენობაზე;  

ბ) მიღებული ქულა დამრგვალდება 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 სამივე 

კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი გაიყოფა მიღებული ქულებისა 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 რაოდენობა, ვიდრე გამშვებ სკოლაში, მიმღები სკოლა 

მოსწავლის შემაჯამებელი დავალების რაოდენობას დაითვლის გამშვებ სკოლაში 

დადგენილი და მოსწავლის მიერ შესრულებული, ასევე მიმღებ სკოლაში მოსწავლის 

გადმოსვლის მომენტიდან ჩატარებული და მის მიერ შესრულებული შემაჯამებელი 

დავალებების მიხედვით; 

ე) სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, სემესტრული ქულა გამოითვლება მისი 

გათვალისწინებით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა 

ორზე. 

საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი: 

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი გაიყოფა 

ორზე;  

ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით;  

გ) სასკოლო სასწავლო გეგმა განსაზღვრულ საგნებში, რომელშიც დაგეგმილია წლიური 

გამოცდის ჩატარება, ამ გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, კერძოდ, საგნის 

წლიური ქულა სამი (ორი - საგნის სემესტრული და ერთი - გამოცდის)  ქულის საშუალო 

არითმეტიკული იქნება (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით).  

დ) თუ მოსწავლეს,  სკოლიდან სკოლაში  სემეტრის მიმდინარეობისას გადმოსვლის გამო,  

მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს 

შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება 

ნასწავლი საგნის სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ 

გრძელდება).  ამასთან, სკოლამ უნდა შეაფასოს მოსწავლე ახალ განსხვავებულ საგანში, თუ ეს 

ესწრება სემესტრის დასრულებამდე; 
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ე) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადმოსვლის გამო, 

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). 

საფეხურის  საერთო  ქულის გამოანგარიშების წესი:  

ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის 

წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე; 

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

მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე). 

გ) დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის ქულის 

გამოთვლისას. 

 

კლასისა და საფეხურის  დაძლევა 

 

1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა 

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა ეროვნული 

სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ საგნებში - სპორტის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულ 

საგნებში, საგანში „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება“ და არჩევით საგნებში,  რაც 

აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას. 

2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საფეხურის საერთო 

ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ეროვნული სასწავლო გეგმის 

შესაბამისად, დაძლეული აქვს V-VI კლასები, რაც აძლევს  მას  საბაზო საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელების უფლებას. 

3. საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საფეხურის საერთო ქულა 

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს  მას საბაზო 

განათლების ატესტატის  აღების ან/და საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლებას. 

4. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა 

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

დაძლეული აქვს  საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი.  

 

შეფასება და გაცდენები 

 

1. მოსწავლეთა გაცდენები აღირიცხება ელექტრონულ  ჟურნალში. გაკვეთილებზე 

მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის 

მასწავლებელი. 

2. თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა 
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კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების  30% და მეტი, მოსწავლე 

ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.  

3. მე-2 პუნქტი არ ვრცელდება და კონკრეტული საგნისთვის კონკრეტული სასწავლო წლის 

მანძილზე დათმობილი საათების 30%-ში არ იანგარიშება ის გაცდენილი დღე/დღეები, როცა 

ჩატარდა შემაჯამებელი დავალება, თუკი ის მოგვიანებით მოსწავლემ აღადგინა. 

4. სკოლა შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანს იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც სჭირდებათ 

მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის 

სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში 

მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული მოთხოვნა. 

5. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ეროვნულ და საერთაშორისო 

სასპორტო,  სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე, საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ 

ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის 

წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს 

გადაწყვეტილება მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული 

მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე. 

                                          

გამოცდის ტიპები 

 

  ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, 2022-2023  სასწავლო წელს სკოლაში  

შესაძლებელია ჩატარდეს  შემდეგი ტიპის გამოცდები: 

 სემესტრული გამოცდა; 

 საშემოდგომო გამოცდა; 

 ექსტერნატის  გამოცდა. 

 

სემესტრული  გამოცდა                                                                        

 

1. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას 

უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის.  

2. სემესტრული გამოცდის დანიშვნისთვის მოსწავლის მშობელი/კანონიერი 

წარმომადგენელი სკოლის დირექტორს მიმართავს პირველი სემესტრის შეფასების 

შემთხვევაში - მეორე სემესტრის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში, ხოლო მეორე სემესტრის 

შემთხვევაში - სემესტრის დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში. დირექტორი განიხილავს 

საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-

არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება იქნება 

დასაბუთებული.  

3. მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, სკოლამ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები 

გამოცდის ობიექტურად და მიუკერძოებლად ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით. 
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4. მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის 

სემესტრული ნიშანი გამოითვლება შემდეგი წესით: სემესტრული გამოცდის ქულა ემატება 

საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე. 

5. პირველი სემესტრის სემესტრული გამოცდა ინიშნება მეორე სემესტრის დაწყებიდან 2 

კვირის ვადაში, ხოლო მეორე სემესტრის სემესტრული გამოცდა - სემესტრის 

დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში. 

 

საშემოდგომო გამოცდა                                                                        

 

 იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა იქნება 5-ზე  ნაკლები,  სკოლა 

დაუნიშნავს საშემოდგომო გამოცდას ამ საგანში; 

საშემოდგომო გამოცდამდე სკოლა კონსულტაციებს გაუწევს მოსწავლეებს იმ 

საგანში/საგნებში, რომლებშიც მათ დაენიშნებათ აღნიშნული ტიპის გამოცდა; 

მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას მიიღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე 

(საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა); 

სკოლა საშემოდგომო გამოცდებს ჩაატარებს წერილობით ტესტირების ფორმით, 2023 წლის 

29 აგვისტოდან 07 სექტემბრის ჩათვლით. გამონაკლისის სახით, ობიექტური მიზეზის 

შემთხვევაში, საშემოდგომო გამოცდები შესაძლებელია ჩატარდეს 2023 წლის 30 ივნისიდან. 

ან სკოლა საშემოდგომო გამოცდებს ჩაატარებს წერილობით ტესტირების ფორმით, 2023 

წლის 30 ივნისიდან ივლისის შუა რიცხვებამდე.  

 

ექსტერნატის ფორმით გამოცდა                                                                        

 

1. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება 

კანონმდებლობით; 

2.  ექსტერნატის გამოცდას აბარებენ ის პირები, 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 („წინმსწრები“) და  აგრეთვე, 

ის მოსწავლეები, რომელთაც საბაზო/საშუალო საფეხურზე სასწავლო წლის მანძილზე 

კონკრეტული საგნისათვის გათვალისწინებული საათების 30% და მეტი აქვთ გაცდენილი. 

 

2022-2023 სასწავლო წელს შპს ,,თბილისის საერთაშორისო  სკოლაში“ წლიური გამოცდა 

დანიშნული არ არის. 

 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება 

 

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

საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას.  
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 შემაჯამებელი  

დავალების რაოდენობა 

 

განსაზღვრულია შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობები. 

 

2022-2023 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N2-ის  სახით თან ერთვის 

შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობები კლასებისა და საგნების მიხედვით 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი  

საგანმანათლებლო მომსახურება 

შპს ,,თბილისის საერთაშორისო  სკოლა“  მისიის, სტრატეგიული მიზნების, წლის 

პრიორიტეტების, მოსწავლეთა და  მშობელთა ინტერესებისა და  საჭიროებების 

გათვალისწინებით, მომხმარებელს  სთვაზობს დამატებით საგანმანათლებლო და 

სააღმზრდელო  მომსახურებას. 

 დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების  მიზანია თითოეული 

ინდივიდის ინტელექტისა და შესაძლებლობების  გამოვლინება, 

მოსწავლეებში შემოქმედებითი,  შემეცნებითი, კრიტიკული   და 

სააზროვნო უნარ - ჩვევების, გუნდური მუშაობის უნარის განვითარება. 

 სკოლაში გაზრდილია ინგლისური ენის საათები. 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელ დამატებით საგანმანათლებლო და 

სააღმზრდელო მომსახურება 

 მოსწავლეთა სურვილის გათვალისწინებით სკოლაში ფუნქციონირებს კლუბები და 

წრეები.  

გარდა ამისა, სკოლაში წარმატებით მუშაობს  გახანგრძლივებული სწავლების 

ჯგუფები I-IV კლასებისათვის. ამ ჯგუფებში მეცადინეობა  იწყება გაკვეთილების 

შემდეგ და მთავრდება 17:00 საათზე.  მოსწავლეები პედაგოგის დახმარებით 

ასრულებენ საშინაო სამუშაოებს. შესვენებებზე დაკავებული არიან სხვადასხვა 

აქტივობებით (სუფთა ჰაერზე გასეირნება, მხიარული სპორტული თამაშები, 

დიდაქტიკურ-აღმზრდელობითი თამაშები, შემეცნებითი ვიქტორინები და ნახატი 

ფილმების ჩვენება და სხვა). 

 ასევე, დრო  განკუთვნილია  სადილისათვისაც.  
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გახანგრძლივებული კლასების პედაგოგი ვალდებულია ყოველი სემესტრის ბოლოს 

ანგარიში წარუდგინოს სკოლის დირექტორს. 

სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N3 - ის სახით თან ერთვის  დამატებითი 

საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი 

                

საგნობრივი კათედრის მუშაობის  

პრინციპები 

 

კათედრა წარმოადგენს სკოლის ერთი საგნობრივი ჯგუფის/ჯგუფების 

მასწავლებელთა გაერთიანებას. 

 საკუთარ საქმიანობას კათედრა ახორციელებს ეროვნული სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 

პრინციპების შესაბამისად. 

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი საგნობრივი კათედრები: 

 ქართული ენის  კათედრა. 

 მათემატიკისა და ისტ-ის კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან 

მათემატიკისა და ისტ-ის მასწავლებლები; 

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიან ბუნებისმეტყველების, ბიოლოგიის, ქიმიისა და ფიზიკის 

მასწავლებლები; 

 საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიან  მე და საზოგადოების, მოქალაქეობის, ჩვენი საქართველოს, ისტორიის, 

საქართვველოს ისტორიის, გეოგრაფიის,  საგზაო ნიშნები და მოძრაობის 

უსაფრთხოების, სამოქალაქო თავდაცვის მასწავლებლები; 

 უცხოური ენების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ინგლისური 

ენის  და  მეორე უცხოური ენის - რუსული ენის მასწავლებლები; 

 სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მუსიკის, ჭადრაკის  და 

სპორტის მასწავლებლები. 
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 დაწყებითი კლასების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან    

დაწყებითი კლასების  პედაგოგები  (პირველი - მეოთხე კლასი).  

არჩევითი საგნის მასწავლებლები შესაბამის კათედრებში გაერთიანდება. 

საგნობრივი კათედრები და კათედრის თავმჯდომარე 

საგნობრივი კათედრა საგნები კათდრის  

თავმჯდომარე 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მარიამ პაპიაშვილი 

მათემატიკა მათემატიკა, ისტ-ი, 

კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები, ზოგადი 

უნარები (მოსწავლეთა 

სურვილის 

გათვალისწინებით) 

ინგა ჯიქია 

ინგლისური ენა ინგლისური ენა 

რუსული ენა 

ლია რუხიაშვილი 

საზოგადოებრივი 

მეცნიერებები 

ისტორია, გეოგრაფია, 

სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება, 

სამოქალაქო განათლება, 

საგზაო ნიშნები, მე და 

საზოგადოება 

ინგა გელაშვილი 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

ბუნებისმეტყველება, 

ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა 

გურანდა გაბუნია 

დაწყებითი კლასები ქართული ენა, მათემატიკა, 

ბუნებისმეტყველება 

ხატია ტრაპაიძე 

სპორტი და ესთეტიკა სპორტი, მუსიკა, 

ხელოვნება, ჭადრაკი 

ქეთევან ჯეირანაშვილი 
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კათედრის   საქმიანობა: 

 საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინაცია 

 კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების 

წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება 

 საგაკვეთილო პროცესისათვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა 

და სასკოლო ბიბლიოთეკისათვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა 

(გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები, დამხმარე ლიტერატურა, 

საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები, სხვადასხვა სახის 

თვალსაჩინოება /რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ./, ბიბლიოთეკა,  

 თეატრი, მუზეუმი, ისტორიული ძეგლები, ბუნებრივი გარემო და სხვ.)  და 

პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა. 

 რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე 

მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით 

 შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა 

აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი. 

 სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა, ერთობლივი ღონისძიებების 

დაგეგმვა. 

 მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა და სათანადო 

გზების და სახვა. 

 აქტიური თანამშრომლობა მასწავლებლის შეფასების ჯგუფთან და კათედრის 

წევრების ხელშეწყობა პროფესიული განვითარების გეგმით 

გათვალისწინებული აქტივობების წარმატებით განსახორციელებლად. 

 აქტიური მონაწილეობა სასკოლო  გეგმის შემუშავების, მონიტორინგისა და 

შეფასების პროცესში. 

კათედრის  თავმჯდომარის  ფუნქციები: 

 კათედრის რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის 

მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა) 

 კათედრის დოკუმენტაციის წარმოების მონიტორინგი. 
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 სკოლის ადმინისტრაციისათვის  კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებულ 

გადაწყვეტილებათა მიწოდება (გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა და 

სხვა სასწავლო მასალის არჩევის თაობაზე). 

 პროფესიული განვითარებისათვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან 

შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების დ ასხვ.) ორგანიზება. 

 კათედრის წევრ მასწავლებელთა  გაკვეთილებზე დასწრება და 

რეკომენდაციების  შემუშავება. 

 კათედრის სამოქმედო გეგმის შედგენა და შედეგების ანალიზი. 

 კათედრა  იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ.  

 სავალდებულოა კათედრის წევრთა შეკრება  სასწავლო წლის დაწყებამდე 

მინიმუმ 10 დღით   ადრე. 
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საგანმანათლებლო რესურსების 

ჩამონათვალი 

სკოლა უზრუნველყოფს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსების 

(ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.) ხელმისაწვდომობას 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის.  

გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები შერჩეულია ყველა კლასში 

საგნების მიხედვით. გარდა სასკოლო სახელმძღვანელოებისა მოსწავლეების 

სარგებლობენ  დამატებითი საგანმანათლებლო (მათ შორის, ელექტრონული) 

რესურსებით. 

სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N4 - ის სახით თან ერთვის  სასკოლო 

სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი. 

 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე მოსწავლე 

ინკლუზიური განათლება გულისხმობს თანაბრად ხელმისაწვდომ 

საგანმანათლებლო პროცესს, რომლის ფარგლებშიც ყველა მოსწავლისთვის 

უზრუნველყოფილია განათლების ინდივიდუალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით მიღება. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში - სსსმ 

მოსწავლე), რომელსაც აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები, ვერ ძლევს 

შესაბამისი კლასისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ 

მინიმალურ მოთხოვნებს ან/და საჭიროებს ეროვნული სასწავლო გეგმის 

ადაპტაციას/გაფართოებას, გარემოს ადაპტაციას, ალტერნატიულ სასწავლო გეგმას 

ან/და სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას.  

სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს:  

ა) ფიზიკური შეზღუდვა;  

ბ) ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა;  
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გ) სწავლის უნარის დარღევა;  

დ) სენსორული განვითარების დარღვევა (სმენის და/ან მხედველობის);  

ე) მეტყველების განვითარების დარღვევა;  

ვ) ქცევითი და ემოციური დარღვევა;  

ზ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება;  

თ) სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული სირთულეები სწავლაში, რის გამოც ვერ 

ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.  

ი) ენობრივი ბარიერის გამო გამოწვეული სირთულეები სწავლაში.  

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურება ხდება სამინისტროს 

ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის (შემდგომში - 

მულტიდისციპლინური გუნდი) შეფასებისა და დასკვნის საფუძველზე, ასევე 

მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ განისაზღვრება სსსმ მოსწავლისთვის 

ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციის საჭიროება. ადაპტაციის სახეებია: 

მოდიფიკაცია, აკომოდაცია, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ალტერნატიული 

სასწავლო მიზნები, ალტერნატიული სასწავლო გეგმა ან/და გაფართოებული 

სასწავლო გეგმა.  

 სსსმ მოსწავლისთვის სკოლა უზრუნველყოფს ეროვნული სასწავლო გეგმის 

მოდიფიკაციას, სასწავლო გარემოს აკომოდაციას და საჭიროების შემთხვევაში 

ალტერნატიული სასწავლო მიზნების შემუშავებას.  

 მოსწავლისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია ნიშნავს ეროვნული 

სასწავლო გეგმით განსაზღვრული შედეგების რაოდენობრივ და/ან თვისებრივ 

ცვლილებებს, რაც შესაძლებელია გულისხმობდეს სასწავლო მიზნების 

რაოდენობრივ შემცირებას, გამარტივებას მოსწავლის მზაობისა და 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

 

 სასწავლო გარემოს აკომოდაცია ნიშნავს სასწავლო გარემოს ისეთი ცვლილებას, 

რომელიც არ იწვევს ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსის შეცვლას, არამედ ხელს 

უწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის 

შესაბამისი სასწავლო გარემოს და პირობების შექმნას ქვემოთ ჩამოთვლილ 

კომპონენტებში:  
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ა) ინსტრუქციის აკომოდაცია;  

ბ) გარემო პირობების აკომოდაცია;  

გ) შეფასების აკომოდაცია;  

დ) დროის, გრაფიკის აკომოდაცია.  

 ალტერნატიული სასწავლო მიზნების შემუშავება ხდება მძიმე, ღრმა და 

მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის, თუ შეუძლებელია ეროვნული 

სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ზოგიერთი საგნის სწავლება. ალტერნატიული 

სასწავლო გეგმა გონებრივი განვითარების მძიმე და მრავლობითი დარღვევების 

მქონე მოსწავლეებისთვის  არის  დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს და აღწერს ზოგადი  

განათლების დაწყებითი საფეხურისათვის საგნების საგანმანათლებლო სტანდარტს, 

სწავლების რეკომენდაციებს, მიღწევების, ფუნქციური  უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის 

შეძენის საშუალებებს.  ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მიხედვით  თითოეული 

საგანი ისწავლება მრავალფეროვანი სასწავლო სტრატეგიების გამოყენებით და  

მოსწავლეს ფუნქციურ და აკადემიურ  ცოდნას აძლევს. ალტერნატიული სასწავლო 

გეგმა  განკუთვნილია მძიმე გონებრივი განვითარების და მრავლობითი 

დარღვევების მქონე მოსწავლეებისთვის როგორც სპეციალიზებულ, ასევე 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში სწავლის შემთხვევაში და ასევე  შინ სწავლებისას. 

ალტერნატიული  სასწავლო გეგმის   ფუნდამენტური პრინციპია – შედეგზე 

ორიენტირება მრავალფეროვანი, მოსწავლეზე ფოკუსირებული სწავლების 

ფორმებისა და სტრატეგიების გამოყენებით. გონებრივი განვითარების მძიმე და 

მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეების სწავლებისას 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის 

საფუძველზე ხელმძღვანელობს ალტერნატიული სასწავლო გეგმით. 

ალტერნატიული სასწავლო გეგმა ზოგადი და სპეციალიზებული განათლების 

სფეროში მოღვაწე ყველა სუბიექტს ავალდებულებს უზრუნველყოს მძიმე გონებრივი 

განვითარების  და მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლების 

მაღალი სტანდარტი, რომლის ფუნდამენტური პრინციპი (ეროვნული სასწავლო 

გეგმის მსგავსად) – სასწავლო შედეგებზე ორიენტირებაა. ალტერნატიული სასწავლო 

გეგმის  განხორციელებაზე პასუხისმგებელია: სპეციალიზირებულ სკოლაში საგნის 

მასწავლებელი, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში საგნის მასწავლებელი 

სპეციალური მასწავლებელთან ერთად, შინ სწავლებისას – ყველა ის მასწავლებელი, 

რომელიც შინ სწავლების პროგრამას ახორციელებს.  
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ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციით შექმნილი 

სასწავლო გეგმა. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ასახავს შესაბამისი კლასის დამთავრებისთვის 

მოსალოდნელ სასწავლო შედეგებს, მათ მისაღწევად განსაზღვრულ სწავლების 

სტრატეგიასა და დამატებით საშუალებებს/ღონისძიებებს, შესაბამისი სასწავლო 

გარემოს შესაქმნელად გასატარებელ ზომებს.  

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს სსსმ 

მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი მიღწევის გზებს, 

მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, რომლებიც 

აუცილებელია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების 

მისაღწევად.  

 სკოლა მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ მოსწავლის სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურებიდან ერთი თვის ვადაში, ხოლო უკვე 

იდენტიფიცირებული სსსმ მოსწავლეებისთვის - ორი კვირის ვადაში ქმნის 

ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.  

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება მოიცავდეს ყველა საგანს ან რომელიმე 

კონკრეტულ საგანს/საგნებს სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად.  

 ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში 

დეტალურად უნდა განისაზღვროს:  

ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე 

საშინაო) აქტივობები შერჩეულ საგანში/საგნებში;  

ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრული სასწავლო შედეგების მიღწევას თითოეულ საგანში;  

გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური 

მეცადინეობები, მეცადინეობების გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა;  

დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი: 

საგნის მასწავლებელი, მშობელი და/ან სპეციალური მასწავლებელი, საჭიროების 

შემთხვევაში სხვა სპეციალისტი;  
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ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი რესურსი (სახელმძღვანელოები და 

მოსწავლისათვის საჭირო სხვა საგანმანათლებლო/განმავითარებელი რესურსი) და 

რესურსით უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი, მათ შორის, მშობელიც;  

ვ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსები.  

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ბავშვის 

კოგნიტური, აკადემიური, საგნობრივი კომპეტენციების, ინტერესების, სოციალური, 

ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების შესახებ, ძლიერი მხარეებისა 

და საჭიროებების გათვალისწინებით. 

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი ისგ ჯგუფი 

სკოლის დირექტორის ბრძანებით თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად განისაზღვრება ისგ ჯგუფი, 

რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმის შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას. ისგ-ს ჯგუფი 

ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ისგ-ს შიდა მონიტორინგში და მასალა 

წარუდგინოს სკოლის დირექტორს.  

სკოლის ისგ ჯგუფი შედგება შემდეგი წევრებისაგან:  

ა) სსსმ მოსწავლის კლასის დამრიგებელი;  

ბ) საგნის მასწავლებლები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს;  

გ) სკოლაში ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტი/სპეციალისტები;  

დ) სსსმ მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი;  

ე) საჭიროების შემთხვევაში მოწვეული სხვა სპეციალისტი.  

ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი, რომელიც წარმართავს ჯგუფის წევრების 

მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე. ჯგუფს ხელმძღვანელობას 

უწევს დამრიგებელი.  

ისგ ჯგუფი იკრიბება, სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ 4-ჯერ; ისგ ჯგუფის 

წევრები შეხვედრაზე განიხილავენ სსსმ მოსწავლის მიმდინარე საგანმანათლებლო 

პროცესს, მის სასწავლო შედეგებს, გამოწვევებს, გამოყენებული სწავლების 

სტრატეგიების ეფექტურობას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაში ცვლილებებისა 
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და დამატებების შეტანის საჭიროებას, სწავლებაში ახალი მიდგომებისა და 

მეთოდების დანერგვის საჭიროებას და აუცილებელ რესურსებს.  

ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე სპეციალური მასწავლებელი/კლასის დამრიგებელი 

აწარმოებს სხდომის ოქმებს. ყველა სხდომის ოქმი ინახება მოსწავლის პირად საქმეში. 

სასწავლო წლის დასასრულს, ისგ ჯგუფის წევრი თითოეული მასწავლებელი აფასებს 

შესაბამის საგანში სსსმ მოსწავლის მიღწევების (ცოდნა, უნარ-ჩვევები) შესაბამისობას 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ სასწავლო შედეგებთან 

დაკავშირებულ ინფორმაციას და ანგარიშს წარუდგენს დირექტორს, პედაგოგიურ 

საბჭოს და მშობელს. 

სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები  

 სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც 

ფასდება ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევა. თუ სსსმ მოსწავლე 

განათლებას იღებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ 

მოსწავლე, რომელიც წარმატებით ძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, 

ფასდება მაღალი ქულით.  

სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის ქულები გამოითვლება 

იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის. 

მულტიდისციპლინური გუნდის წინასწარი დასკვნის საფუძველზე, გამონაკლისის 

სახით, შესაძლებელია:  

ა) სსსმ მოსწავლე გადავიდეს მომდევნო კლასში იმ შემთხვევაში, თუ ის, დასკვნის 

საფუძველზე, არ ესწრება ერთ ან რამდენიმე საგანს და არ აქვს შეფასება შესაბამის 

საგანში/საგნებში.  

ბ) სსსმ მოსწავლის წლიური ქულა გამოანგარიშდეს საგნის/საგნების ერთი სემესტრის 

შეფასების საფუძველზე.  

 საბაზო/საშუალო საფეხურის სსსმ მოსწავლის მიერ სასწავლო წლის მანძილზე 

დათმობილი საათების 30 % და მეტი გაცდენის შემთხვევაში, ის ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შესაბამისად, ექსტერნატის ფორმით აბარებს გამოცდას. 

 

სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება  
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იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს  

სკოლაში სიარულის საშუალებას, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, 

რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლე სწავლას განაგრძობს შინ სწავლების 

ფორმით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება 

გაკვეთილებს. სკოლა უდგენს მას ინდივიდუალური სწავლების სპეციალურ გეგმას, 

რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება. 

მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან 

ათანხმებს სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას. 

 შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

მაქსიმალურად იქნება მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა 

დაადგენს განრიგს, რომლის მიხედვითაც სკოლის მიერ განსაზღვრული საგნის 

მასწავლებელი და საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური მასწავლებელი 

განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა 

განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგი სკოლის მიერ შერჩეული 

ფორმატით. 

 შინ სწავლების პროცესში ჩართული იქნება სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც 

დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში. 

შინ სწავლების პროცესში შესაძლებელის გამოყენებულ იქნეს ინტერნეტი და 

ვიდეოკონფერენციები. 

სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ 

სწავლებაზე მყოფი მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით 

განსაზღვრული თითოეული საგნის (გარდა ფიზიკური აღზრდისა (სპორტი)) 

კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას. 

 

იმისათვის, რომ  სპეციალური  საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლემ (სსსმ)  

სკოლაში თავი უსაფრთხოდ და დაცულად იგრძნოს: 

 სკოლა ქმნის სამუშაო ჯგუფს, რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ 

მოსწავლისათვის მიმართულების განსაზღვრას, ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმების შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას. 
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 სკოლის კიბეებზე გაკეთებულია პანდუსი, რომლის საშუალებითაც ისინი  

იოლად  შეძლებენ გადაადგილებას და  ურთიერთობას თანატოლებთან. 

 სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად, იქმნება ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა; 

 მასწავლებელს, მულტიდისციპლინურ გუნდთან შეთანხმებით, 

საჭიროებისამებრ, შეეძლება სსსმ მოსწავლეს შეუცვალოს გაკვეთილები ან 

შეუმციროს რაოდენობა. 

 მასწავლებელს შეეძლება საჭიროებისამებრ, შეიმუშაოს ალტერნატიული 

აქტივობები; 

 ცოდნის ხარისხის გაზრდის მიზნით, ჩაუტაროს დამატებითი მეცადინეობა, 

შეაფასოს  ინდივიდუალური მიღწევების მიხედვით; 

 სკოლა წაახალისებს მოსწავლეს, ზოგჯერ უბიძგებს კიდეც, გახდეს 

დამოუკიდებელი, რამდენადაც ეს მისთვის იქნება შესაძლებელი; 

 სკოლა ჩამოუყალიბებს მოსწავლეს სხვადასხვა უნარს (კითხვის, წერისა და 

აზროვნების უნარები, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის არის 

საჭირო); 

 ვიზუალური გზით სწავლებისას გამოყენებული იქნება ნახატმანიპულაციები, 

(მათემატიკის) დიაგრამები, ილუსტრირებული სახელმძღვანელოები, 

ვიდეოები, ფორმატები, სლაიდები და სხვა თვალსაჩინოებები; 

 გამოყენებული იქნება სხვადასხვა თამაში სოციალური განვითარებისთვის; 

 სსსმ მოსწავლის სწავლების პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული სსსმ 

მოსწავლის მშობელი. 

 

ამჟამად სკოლაში არ ირიცხება სსსმ მოსწავლე, თუმცა სკოლა მზაობას აცხადებს მისი 

მიღების შემთხვევაში ყველა პირობა შეუქმნას და შეუდგინოს ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა მულტიდისციპლინური გუნდის რეკომენდაციების საფუძველზე. 
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სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N5 - ის სახით თან ერთვის სსსმ მოსწავლისათვის 

შესადგენი  ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ნიმუში. 

 

 

სასკოლო სასწავლო გეგმის გადახედვისა და გაუმჯობესების მექანიზმები 

სწავლა - სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით სკოლაში შემუშავებულია 

სასკოლო სასწავლო გეგმის გადახედვისა და გაუმჯობესების მექანიზმები,რომლის 

შემუშავებაც ხდება სასწავლო წლის დაწყებამდე. 

იხ. დანართი N6 

 

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის  

დანერგვის მექანიზმები 

სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და მესამე თაობის ეროვნული 

სასწავლო გეგმის წარმატებით  განხორციელების მიზნით სასწავლო პროცესი 

დაფუძნებულია კონტრუქტივისტულ საგანმანათლებლო კონცეფციაზე და 

განსაზღვრავს ხუთ ძირითად საგანმანათლებლო პრინციპს.   

სკოლას შემუშავებული აქვს განმავითარებელი შეფასების საშუალებები (რუბრიკები, 

ინსტრუმენტები, ფორმები)  

იხ.დანართი N7 
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