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ბ.ა. 

 

 

დანართი №2 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის პირობების შემოწმების მიზნით შექმნილი ავტორიზაციის ექსპერტთა 

ჯგუფის დასკვნა 

 

I. ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება შპს ბათუმის მომავლის სკოლა 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

საგანმანათლებლო დაწესებულების (გადასახადის 

გადამხდელის)  საიდენტიფიკაციო კოდი 

445412107 
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ბ.ა. 

 

 

ავტორიზაციის მოპოვების საფუძველზე, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ახორციელებს: 

დაწყებითი ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

დიახ 

საბაზო ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

დიახ 

საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

დიახ 

საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას არა 

საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას არა 
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ბ.ა. 

 

 

II. საკონტაქტო ინფორმაცია   

საკონტაქტო ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტი (სოფელი/დაბა/ქალაქი) ქალაქი ბათუმი 

იურიდიული მისამართი ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქუჩა 34 

ფაქტობრივი მისამართი ბათუმი, ჰ. აბაშიძის 49 

საფოსტო ინდექსი  

დაწესებულების ვებ-გვერდი Momavali2012.ge 

დაწესებულების ელ-ფოსტა Momavali12@gmail.com 

დაწესებულების ტელეფონის ნომერი/ფაქსი  

ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი (სახელი, გვარი) ცირა ქასრაძე 

ტელეფონის ნომერი/ფაქსი 593303970 

mailto:Momavali12@gmail.com
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ბ.ა. 

 

 

ელ-ფოსტა  

               

III.  ინფორმაცია მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტის შესახებ 

 

მონიტორინგის განხორციელების საფუძველი სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  

ბრძანება MES 2 20 0000749672  31.08.2020 

მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე და 

წევრები (სახელი, გვარი) 

  

ირინა დვალი 

თამარ მიდელაშვილი 

ვიზიტის განხორციელების პერიოდი 
3-4 სექტემბერი 

დასკვნის მომზადების თარიღი 
6-10 სექტემბერი 

დასკვნის წარმოდგენის თარიღი 
28 სექტემბერი 
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ბ.ა. 

 

 

შენიშვნა: მონიტორინგის მიზნებიდან გამომდინარე შესაძლოა დასკვნის ფორმის ყველა გრაფა არ შეივსოს ან  დასკვნა დაიწეროს 

თხრობითი სახით. 
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დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

IV. მონიტორინგის  ვიზიტის შეჯამება 

ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემაჯამებელი ცხრილი 

სტანდარტი/ქვესტანდარტი 

ავტორიზაციის 

დებულების 

შესაბამისი 

მუხლი / 

პუნქტი 

სტანდარტი დაკმაყოფილებულია 
სტანდარტი არაა 

დაკმაყოფილებული 

1.ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების 

საგანმანათლებლო პროგრამები 
მუხლი 6 ☐ ☐ 

1.1 
 სასკოლო სასწავლო გეგმა გამომდინარეობს სკოლის 

მისიიდან და შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას 

მუხლი  6/ 

პუნქტი ა) 
☐ ☐ 

1.2 

სასკოლო სასწავლო გეგმა პასუხობს შესაბამისი 

საფეხურის მოსწავლეთა მოთხოვნებს და საშუალებას 

აძლევს მათ შეიძინონ ეროვნული სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული ცოდნა, უნარები და 

ღირებულებები 

მუხლი  6/ 

პუნქტი ბ) 

☐ ☐ 

1.3 

სასკოლო სასწავლო გეგმა მოსწავლეს უზრუნველყოფს 

სწავლისა და განვითარების თანაბარი 

შესაძლებლობებით. სკოლას აქვს სპეციალური 

პროგრამა განსაკუთრებული საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის 

მუხლი  6/  

პუნქტი გ) 

☐ ☐ 
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დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

1.4 

სკოლაში არსებული მოსწავლეთა შეფასების სისტემა 

შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შეფასების 

კრიტერიუმები გამჭვირვალეა, ცნობილია სასკოლო 

საზოგადოებისთვის და შედეგები გამოიყენება 

მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების 

გასაუმჯობესებლად 

მუხლი 6 / 

პუნქტი დ) 

☐ ☐ 

1.5 

შემუშავებულია მოსწავლის აკადემიური მოსწრების 

შესახებ მშობლის ინფორმირების წესი და მშობელი 

უზრუნველყოფილია სასკოლო ცხოვრებაში 

მონაწილების შესაძლებლობით 

მუხლი 6 / 

პუნქტი ე) 

☐ ☐ 

1.6 
შემუშავებულია სასკოლო სასწავლო გეგმის შეფასებისა 

და შემდგომი გაუმჯობესების მექანიზმი 

მუხლი 6 / 

პუნქტი ვ) 
☐ ☐ 

2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების 

მატერიალური რესურსი 
მუხლი 7 ☐ ☐ 

2.1 
დაწესებულებას აქვს სასკოლო სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრული სასწავლო პროცესის შესაბამისი 

მატერიალური რესურსი, მათ შორის: 

მუხლი 7 / 

პუნქტი ა) 
☒ ☐ 

2.1.1 

ერთ მისამართზე 250. კვ. მ. ფართი, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო იღებს 

გადაწყვეტილებას 50 მოსწავლეზე 

ნაკლებგონტინგენტიანი სკოლის ავტორიზაციის 

შესახებ. ფართზე უფლება უნდა დასტურდებოდეს 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

მუხლი 7/ 

პუნქტი ა.ა) 

☒ ☐ 
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

2.1.2 

საკლასო ოთახები, აღჭურვილი სათანადო ინვენტარით, 

კერძოდ: მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს 

მორგებული მერხებით, სასკოლო დაფებითა და სხვა 

აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით 

მუხლი 7/ 

პუნქტი ა.ბ) 

☒ ☐ 

2.1.3 
სპორტული დარბაზი, აუზი ან მოედანი მუხლი 7 / 

პუნქტი ა.გ.) 
☒ ☐ 

2.1.4 
სათანადოდ აღჭურვილი 

ლაბორატორია/ლაბორატორიები  
მუხლი 7 / 

პუნქტი ა.დ) 
☒ ☐ 

2.2.  

სკოლაში არის საგანმანათლებლო პროცესის 

წარმართვისთვის აუცილებელი გარემო: 

ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა, 

სველი წერილები, ბუნებრივი განათების 

შესაძლებლობა და გათბობის საშუალებები 

მუხლი 7 / 

პუნქტი  ბ) 

☒ ☐ 

2.3 

სკოლაში არის სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი 

ბიბლიოთეკა სათანადო რაოდენობის წიგნადი 

ფონდით, პერიოდიკითა და სხვა დამხმარე მასალით 

მუხლი 7 / 

პუნქტი გ) 

☒ ☐ 

2.4 

სკოლას აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 

მოსწავლეთათვის 

მუხლი 7 / 

პუნქტი დ) 

☒ ☐ 

2.5 
სკოლას აქვს სასკოლო სასწავლო გეგმით დასახული 

მიზნების განხორციელებისათვის აუცილებელი 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, მათ 

მუხლი 7 / 

პუნქტი ე) 
☒ ☐ 
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

შორის, ინტერნეტით მუდმივად უზრუნველყოფილი 

კომპიუტერები. ვებგვერდი ასრულებს საკომუნიკაციო 

და საინფორმაციო ფუნქციას 

2.6 
სკოლაში დაცულია პერსონალისა და მოსწავლეთა 

უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, რისთვისაც არსებობს: 
მუხლი 7 / 

პუნქტი ვ) 
☒ ☐ 

2.6.1 

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის მექანიზმები და 

ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი 

მუხლი 7 / 

პუნქტი ვ. ა) 

☒ ☐ 

2.6.2 
თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული ევაკუაციის გეგმა მუხლი 7 / 

პუნქტი ვ. ბ) 
☒ ☐ 

2.6.3 
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები მუხლი 7 / 

პუნქტი ვ. გ) 
☒ ☐ 

2.6.4 

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად 

მუხლი 7 / 

პუნქტი ვ. დ) 

☒ ☐ 

2.6.5 

კერძო სამართლის იურიდიული პირების – 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის – 

უსაფრთხოების კამერები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

სკოლის შიდა და გარე პერიმეტრის კონტროლს და 

რომელიც შეესაბამება „აზარტული და სხვა მომგებიანი 

თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) 

ადგილებზე და გარე პერიმეტრზე 

მუხლი 7 / 

პუნქტი ვ. ე) 

☒ ☐ 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებისა და მათი 

დამონტაჟება-ექსპლოატაციის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 

2007 წლის 29 აგვისტოს №1143 ბრძანებით 

განსაზღვრულ ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებსა და 

მათი დამონტაჟება-ექსპლუატაციის წესებს 

 

2.7 

სკოლას შემუშავებული აქვს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისი წესდება, შინაგანაწესი ან 

გადაწყვეტილებების მიღების, საქმიანობის დაგეგმვისა 

და წარმართვის პროცედურათა ამსახველი სხვა 

დოკუმენტები 

მუხლი 7/ 

პუნქტი ზ) 

☒ 

 

☐ 

 

2.8 

შემუშავებულია სკოლის განვითარების გრძელვადიანი 

(ექვსწლიანი) და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები, 

გამომდინარე დაწესებულების მისიიდან, რაც ასევე 

ითვალისწინებს მატერიალური რესურსების 

ეფექტურად გამოყენებისა და გაუმჯობესების 

მექანიზმებს 

მუხლი 7/ 

პუნქტი თ) 

☒ ☐ 

2.9 
დაწესებულებაში მიმდინარეობს გამოცემული აქტებისა 

და კორესპონდენციების აღრიცხვა 
მუხლი 7/ 

პუნქტი ი) 
☒ ☐ 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

3. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების 

ადამიანური რესურსი მუხლი 8 ☐ ☐ 

3.1 

სკოლას ჰყავს სასკოლო სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრული სასწავლო პროცესის შესაბამისი 

ადამიანური რესურსი 

მუხლი 8 / 

პუნქტი ა) 

☐ ☐ 

3.2 

სკოლის მასწავლებლები შერჩეულნი არიან ,,ზოგადი 

განათლების შესახებ" საქართველოს კანონისა და 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების 

შესაბამისად 

მუხლი 8 / 

პუნქტი ბ) 

☐ ☐ 

3.3 

სკოლაში შემუშავებულია თანამშრომელთა შერჩევის, 

მიღებისა და გათავისუფლების წესები, ასევე 

წახალისებისა და სანქციების გამჭვირვალე სისტემა 

მუხლი 8 / 

პუნქტი გ) 

☐ ☐ 

3.4 

მასწავლებლებთან, ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ 

პერსონალსა და სკოლის სხვა თანამშრომლებთან 

გაფორმებულია ხელშეკრულებები 

მუხლი 8/ 

პუნქტი დ) 

☐ ☐ 

3.5 
სკოლას შემუშავებული აქვს ადამიანური რესურსის 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მექანიზმები 
მუხლი 8/ 

პუნქტი ე) 
☐ ☐ 

3.6 

სკოლაში არის დაცულობის, კეთილგანწყობის, 

ურთიერთპატივისცემისა და თანამშრომლობის 

ატმოსფერო, რაც ხელს უწყობს სასკოლო 

საზოგადოების თითოეული წევრის შესაძლებლობათა 

მუხლი 8/ 

პუნქტი ვ) 

☐ ☐ 
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დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

მაქსიმუმის გამოვლენას, პასუხისმგებლობის 

გადანაწილებას 

 

 

V. გამოვლენილი ხარვეზების შეჯამება 

 გთხოვთ, გადმოიტანოთ ყველა ხარვეზი (სტანდარტთან შეუსაბამობა), რომელიც გამოვლინდა ვიზიტის პერიოდში 

ქვესტანდარტის მითითებით. 

სტანდარტი საგანმანათლებლო პროგრამები ხარვეზი 

ქვესტანდარტი   

   

სტანდარტი   
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

ქვესტანდარტი   

სტანდარტი   

ქვესტანდარტი   

 

 

 

 

VI. რეკომენდაციების შეჯამება 

გთხოვთ, გადმოიტანოთ ყველა რეკომენდაცია, რომლებიც მიეცა დაწესებულებას სტანდარტებთან უკეთ შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად, ქვესტანდარტის მითითებით.  
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ბ.ა. 

 

 

სტანდარტი საგანმანათლებლო პროგრამები რეკომენდაცია 

ქვესტანდარტი   

   

   

სტანდარტი მატერიალური რესურსი  

ქვესტანდარტი 2.4 სკოლას აქვს ადაპტირებული  

გარემო სპეციალური  

საგანმანათლებლო საჭიროებების  

მქონე მოსწავლეთათვის 

გაკეთდეს ახალი უფრო ფართე ადაპტირებული სველი 

წერტილი შესაბამისი შესასვლელი კარით, მით უმეტეს შენობა 

ამის საშუალებას იძლევა 
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ბ.ა. 

 

 

სტანდარტი   

ქვესტანდარტი   

   

 

VII. დაწესებულების საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)   

საუკეთესო პრაქტიკის 

მაგალითი  

 

 

            

დაწესებულების მისია 

 

აღზარდოს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულების მქონე, კრიტიკულად მოაზროვნე პიროვნება, 

რომელსაც განვითარებული და გააზრებული ექნება გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევები, საკუთარი 

მოვალეობები და პასუხისმგებლობა ოჯახის, საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე. 
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ბ.ა. 

 

 

 

 

VIII. წინა ვიზიტის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციების შესრულების სტატუსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

წინა ვიზიტის 

პერიოდში გაცემული 

რეკომენდაციების 

აღწერა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX . ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები: 
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ბ.ა. 

 

 

ავტორიზაციის სტანდარტების შესრულების შემოწმების შედეგად დადგინდა შემდეგი 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამები 

1.1 სასკოლო სასწავლო გეგმა გამომდინარეობს სკოლის მისიიდან და შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და 

ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

შეფასება:  ☐ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

 ☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

1.2 სასკოლო სასწავლო გეგმა პასუხობს შესაბამისი საფეხურის მოსწავლეთა მოთხოვნებს და საშუალებას აძლევს მათ, შეიძინონ 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ცოდნა, უნარები და ღირებულებები 
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ბ.ა. 

 

 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

1.3 სასკოლო სასწავლო გეგმა მოსწავლეს უზრუნველყოფს სწავლისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობით. სკოლას აქვს 

სპეციალური პროგრამა განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

1.4 სკოლაში არსებული მოსწავლეთა შეფასების სისტემა შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შეფასების კრიტერიუმები 

გამჭვირვალეა, ცნობილია სასკოლო საზოგადოებისათვის და შედეგები გამოიყენება მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების 

გასაუმჯობესებლად 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

1.5 შემუშავებულია მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შესახებ მშობლის ინფორმირების წესი და მშობელი 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

უზრუნველყოფილია სასკოლო ცხოვრებაში მონაწილეობის შესაძლებლობით 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

1.6 შემუშავებულია სასკოლო სასწავლო გეგმის შეფასებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მექანიზმი   

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები:  
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

  

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

 

რეკომენდაციები: 

 

რეკომენდაცია, რომელიც დაწესებულებამ უნდა გაითვალისწინოს სტანდარტის კომპონენტის   მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად. 

რჩევები:  

 

 

ხარვეზები:  

სტანდარტის შეფასება  

 

☐ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ სტანდარტი დარღვეულია 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

 

 

2. მატერიალური რესურსი                                           

2.1 დაწესებულებას აქვს სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის შესაბამისი მატერიალური რესურსი, 

მათ შორის: 

ა) ერთ მისამართზე არსებული საერთო ფართი: 

დაწესებულების საერთო ფართის ოდენობა მისამართების მიხედვით: 

ქვესტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება შპს ბათუმის მომავლის სკოლა 

მდებარეობს ქ. ბათუმში, ჰ. აბაშიძის ქ. №49-ში, სამსართულიან შენობაში, 

რომელიც სკოლას იჯარით აქვს აღებული 4  ფიზიკური პირისგან -მეიჯარისგან 6 

წლის ვადით, 2026 წლის 1 აგვისტომდე. 

ფაქტობრივი მისამართი ბათუმი, ჰ.აბაშიძის ქ. №49 

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 05.27.14.021 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

კვ.მ. 793.75 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან 

 უძრავი ქონების იჯარის ხელშეკრულებები 

შეფასება ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

ბ) საკლასო ოთახები, აღჭურვილი სათანადო ინვენტარით, კერძოდ: მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს მორგებული 

მერხებით, სასკოლო დაფებითა და სხვა აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით 

 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლის შენობაში 20  საკლასო ოთახია. გარდა ამისა, კიდევ სამასწავლებლო,   2 ოთახი 

დირექციისთვის, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული კლასი, საბუნებისმეტყველო საგნების 

ლაბორატორია, სპორტული დარბაზი, მოსასვენებელი ოთახი, ექიმის ოთახი, 

 საკლასო ოთახებში განლაგებულია ასაკის შესაბამისი მერხები და სკამები, მასწავლებლის 

მაგიდები სკამებით, დაფები, თაროები 

 სულ სკოლის ბალანსზე ირიცხება 469 საკლასო მერხი, 24 საკლასო დაფა, ყველა საკლასო 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

ოთახში მასწავლებლის მაგიდა სკამებით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 ვიზუალური დათვალიერება 

 ნასყიდობის ხელშეკრულებები 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

გ) სპორტული დარბაზი, აუზი ან მოედანი 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლის შენობაში პირველ სართულზე მდებარეობს სპორტული დარბაზი, 32 კვ.მ. რომელშიც 

დგას მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდა,  მაგიდები ჭადრაკისთვის   

 სკოლას ასევე აქვს ეზო, რომლის ერთ ნაწილში მწვანესაფარიანი მოედანია ფრენბურთის 

ბადით, კალათბურთის ბადეებით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 ვიზუალური დათვალიერება 

 შესყიდვის ხელშეკრულებები 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

დ) სათანადოდ აღჭურვილი ლაბორატორია/ლაბორატორიები 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლის შენობის პირველ სართულზე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიაა. სველი წერტილით, 

გამწოვით, მერხებითა და სკამებით, კარადებში განთავსებულია ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის 

ლაბორატორიის ხელსაწყოები 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 ვიზუალური დათვალიერება 

 ნასყიდობის ხელშეკრულება დადებული ,,ინსტა ჯორჯიასთან“ 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

2.2 სკოლაში არის საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისთვის აუცილებელი გარემო: ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი 

სისტემა, სველი წერტილები, ბუნებრივი განათების შესაძლებლობა და გათბობის საშუალებები 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლაში არის საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისთვის აუცილებელი გარემო: 

ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა, სველი წერტილები, ბუნებრივი განათების 

შესაძლებლობა და გათბობის საშუალებები 

  სკოლის შენობის ყველა საკლასო ოთახს აქვს  ფანჯრები, რაც უზრუნველყოფს ოთახების 

ბუნებრივ განათებას. სკოლის შენობა „ენერგო-პროს“ აბონენტია. დადებულია ხელშეკრულება 

ბათუმის წყალთან წლის მიწოდების თაობაზე. სამივე სართულზე განთავსებულია სველი 

წერტილები გოგონებისა და ვაჟებისათვის. პირველ სართულზე ერთგანყოფილებიანი სსსპ 

პირისათვის ადაპტირებული ტუალეტია, სველი წერტილები მოწესრიგებულია და მათში 

დაცულია ჰიგიენური ნორმები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

ვიზუალური დათვალიერება 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

2.3 სკოლაში არის სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი ბიბლიოთეკა სათანადო  რაოდენობის  წიგნადი ფონდით, პერიოდიკითა 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

და სხვა დამხმარე მასალით 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

შპს ბათუმის მომავლის სკოლის ბიბლიოთეკაში არსებობს ელექტრონული და ბეჭდური 

კატალოგი, რომლის მიხედვით წიგნადი ფონდი  შეადგენს 1142 ერთეულს. მათ შორის სასწავლო 

ლიტერატურა წარმოდგენილია 497 ერთეულით, ხოლო  მხატვრული ლიტერატურა - 645 

ერთეულით. სკოლას აქვს ყველა კლასისა და საგნისათვის  შერჩეული გრიფირებული და 

საგნობრივ  პროგრამებში მითითებული დამხმარე სახელმძღვანელოების თითო ეგზემპლარი.  

განახლებულია მე-8 კლასის გრიფირებული სახელმღვანელოებიც. წიგნადი ფონდი წარმოადგენს 

სკოლის საკუთრებას და იგი შევსებულია ახალი მხატვრული ლიტერატურით.  აღნიშნული 

წიგნები დამოწმებულია და დამუშავებულია საბიბლიოთეკო წესის  დაცვით. სკოლას აქვს  სხვა 

დამხმარე მასალები - დოკუმენტური ფილმების DVD,   სასწავლო ელექტრონული რესურსების 

ბანკი,გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ,,ახალ განათლებასთან“   

 სკოლა აწარმოებს წიგნადი ფონდის საინვენტარო წიგნსა და წიგნების გაცემის სარეგისტრაციო 

ჟურნალს.  თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია ბიბლიოთეკის დებულება  და ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის წესი. სათანადო ინვენტარით და  ტექნიკით აღჭურვილია სამკითხველო დარბაზი 

(ინტერნეტში ჩართულია 1 ლეპტოპი მოსწავლეთა  სარგებლობისათვის, 1 ლეპტოპი -  

ბიბლიოთეკარისთვის) .  

  ბიბლიოთეკარს  აქვს  პორტფოლიო, რომელშიც  განთავსებულია მისი თანამდებობრივი 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

ინსტრუქცია,   ბიბლიოთეკარის CV და კადრების აღრიცხვის ფურცელი, ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის წესი და  სამუშაო გეგმა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 კატალოგი 

 საბანკო გადარიცხვები 

 მიღება-ჩაბარების აქტები 

 ბიბლიოთეკის დებულება  

 ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი 

 ბიბლიოთეკარის პორტფოლიო 

 ვიზუალური დათვალიერებით. 

შეფასება ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

   

 

 

2.4 სკოლას აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლის შენობის მთავარი შესასვლელი ადაპტირებულია პანდუსით, ასევე პირველი 

სართულიდან მეორე სართულზე ასასვლელ კიბეებზე დამონტაჟებულია პანდუსი. 

პირველ სართულზე ერთ-ერთ სველ წერტილში მოწყობილია ადაპტირებული ტუალეტი 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის. 

 სკოლას მიეცა რეკომენდაცია, რომ გააუმჯობესოს ადაპტირებული ტუალეტი 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

ვიზუალური დათვალიერება 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

2.5 სკოლას აქვს სასკოლო სასწავლო გეგმით დასახული მიზნების განხორციელებისათვის აუცილებელი საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, მათ შორის, ინტერნეტით მუდმივად უზრუნველყოფილი კომპიუტერები. ვებგვერდი ასრულებს 

საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ფუნქციას 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

სკოლას შეძენილი აქვს 21 კომპიუტერი. თუმცა 3 კომპიუტერი არ იყო მუშა მდგომარეობაში, 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

მიმოხილვა და ანალიზიკომპიუ შესაბამისად, სკოლას ჩაეთვლა 18 კომპიუტერი, რომელთაგანაც 15  კომპიუტერი განთავსებულია 

კომპიუტერულ კლასში, დანარჩენი 3 -დირექციის ოთახსა და ბიბლიოთეკაში. 

 კომპიუტერები ჩართულია ინტერნეტში. 

 სკოლის ვებგვერდია:http://momavali2012.ge/, რომელიც ასრულებს საკომუნიკაციო და 

საინფორმაციო ფუნნქციას 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 შესყიდვის ხელშეკრულებები  

 ვიზუალური დათვალიერება 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

2.6 სკოლაში დაცულია პერსონალისა და მოსწავლეთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა,  რისთვისაც არსებობს: 

ა)ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლას გაფორმებული აქვს  ხელშეკრულება შპს სახანძრო უსაფრთხოებასთან, შეძენილი აქვს 8 

ცალი ცეცხლმაქრი, რომლებიც ევაკუაციის გეგმით განსაზღვრულ წერტილებზეა განთავსებული 

ცეცხლმაქრები დატენილია და მათზე განსაზღვრულია ცეცხლმაქრის ექსპლუატაციის  ვადა. 
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 ვიზუალური დათვალიერება 

 შესყიდვის დოკუმენტაცია 

 ხელშეკრულება შპს სახანძრო უსაფრთხოებასთან 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

ბ) თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული ევაკუაციის გეგმა 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლის შენობის სამივე სართულზე გამოკრულია ევაკუაციის გეგმები, შესრულებული A2 

ფორმატში, დამოწმეული 112-ის მიერ 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

ვიზუალური დათვალიერებით 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

გ) სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან სკოლას ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული ექიმთან და ექთანთან, ექიმის ოთახი მდებარეობს 
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მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე   

მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

შენობის მესამე სართულზე, რომელიც აღჭურვილია სამედიცინო მაგიდით, წამლების კარადით, 

სველი წერტილით. 

ასევე გაფორმებულია ხელშეკრულება ,,ნეოფარმთან“ მედიკამენტების სისტემატურ 

მიწოდებასთან დაკავშირებით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

ხელშეკრულებები ექიმთან, ექთანთან, ,,ნეოფარმასთან“ 

 ვიზუალური დათვალიერება 

 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

დ) წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლაში შემუშავებული დოკუმენტაციის მიხედვით, სკოლაში  წესრიგის დაცვის 

უზრუნველყოფის მექანიზმებია:  

ა) შრომის უსაფრთხოებაზე  პასუხისმგებელი პირი, ვიდეოკამერები ეზოსა და ყველა სართულზე;  

ბ) თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებული  ხანძარსაწინააღმდეგო   ინვენტარი 
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

გ) ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილზე გამოკრული ევაკუაციის გეგმები 

სკოლას ჰყავს 1 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომლის მოვალეობები დეტალურადაა 

გაწერილი. კონტროლდება სკოლის გარე და შიდა პერიმეტრი - შენობის პირველ სართულზე, 

სკოლაში შესასვლელ  კართან - მონიტორზე შესაძლებელია კამერების ჩანაწერებზე პირდაპირ 

რეჟიმში დაკვირვება.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

სკოლაში შემუშავებული რეგულაციები 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

ე) კერძო სამართლის იურიდიული პირების – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის – უსაფრთხოების კამერები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ სკოლის შიდა და გარე პერიმეტრის კონტროლს და რომელიც შეესაბამება „აზარტული და სხვა 

მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) ადგილებზე და გარე პერიმეტრზე ვიდეომეთვალყურეობის 

სისტემებისა და მათი დამონტაჟება-ექსპლოატაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 

წლის 29 აგვისტოს №1143 ბრძანებით განსაზღვრულ ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებსა და მათი დამონტაჟება-ექსპლუატაციის 

წესებს 
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ბ.ა. 

 

 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლაში მაქსიმალურადაა დაცული მოსწავლეთა. მასწავლებელთა და სხვა პირთა 

უსაფრთხოება, ამ მიზნით სკოლას შეძენილი აქვს 16 ვიდეოკამერა. 

 მაქსიმალურად კონტროლდება შენობის ყველა ადგილი: ქუჩიდან შენობის მთავარი 

შესასვლელი და მიმდებარე ქუჩა, დერეფნები, სართულებზე ასასვლელი კიბეები, სამზარეულო, 

ეზო და ეზოდან შენობაში შესასვლელი, 

გარე პერიმეტრის ვიდეომეთვალყურეობის სისტემები აკმაყოფილებენ საქართველოს შინაგან 

საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 29 აგვისტოს №1143 ბრძანებით განსაზღვრულ 

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებსა და მათი დამონტაჟება-ექსპლუატაციის წესებს 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 ვიზუალური დათვალიერება 

 შესყიდვის დოკუმენტები 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

2.7 სკოლას შემუშავებული აქვს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი წესდება, შინაგანაწესი ან გადაწყვეტილებების მიღების, 
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

საქმიანობის დაგეგმვისა და წარმართვის პროცედურათა ამსახველი სხვა დოკუმენტები 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

დაწესებულებას შემუშავებული აქვს შპს-ს წესდება, რომელშიც გაწერილია დირექტორის 

მოვალეობები, ასევე დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულია დოკუმენტი, რომელშიც 

ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 შპს ბათუმის მომავლის სკოლის წესდება 

 შპს ბათუმის მომავლის სკოლის თანამდებობრივი ინსტრუქციები 

 სკოლაში სხვადასხვა პროცესებთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტები 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

2.8 შემუშავებულია სკოლის განვითარების გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები, გამომდინარე 

დაწესებულების მისიიდან, რაც ასევე ითვალისწინებს მატერიალური რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და გაუმჯობესების 

მექანიზმებს 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულია სკოლის ერთწლიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო 

გეგმები. მნიშვნელოვანია, რომ ერთწლიან და 6 -წლიან გეგმებში გათვალისწინებულია ახალი 
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

შენობის უფრო ეფექტურად გამოყენება   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული 1 და 6-წლიანი გეგმები 

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

2.9  დაწესებულებაში მიმდინარეობს გამოცემული აქტებისა და კორესპონდენციის აღრიცხვა 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

სკოლაში დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულია საქმისწარმოების წესი-საქმეთა 

ნომენკლატურა. სკოლაში საქმისწარმოება მიმდინარეობს აღნიშული წესის თანახმად, კერძოდ, 

არსებობს რამდენიმე ჟურნალი, რომლებიც აკინძულია, ბეჭედდასმულია, დანომრილია. 

საქმისწარმოების ჟურნალებია: შემოსული კორესპონდენციის, გასული კორესპონდენციის, 

ძირითადი ბრძანებების სარეგისტრაციო ჟურნალი, მოსწავლეთა მოძრაობის სარეგისტრაციო 

წიგნი, ადმინისტრაციული ბრძანებების ჟურნალი 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები:  დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული საქმეთა ნომენკლატურა 

 ბრძანებებისა და კორესპონდენციების ჟურნალები 
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ბ.ა. 

 

 

    

შეფასება: ☒ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

რეკომენდაციები: 

 

სკოლას მიეცა რეკომენდაცია, რომ  გააკეთოს ახალი უფრო ფართე ადაპტირებული სველი წერტილი, რადგან 

შენობაში ამის საშუალებას იძლევა 

 

რჩევები:  

 

მასწავლებელებს შესაძლებელობ ჰქონდეთ იმუშაონ სკოლაში კომპიუტერებთან. სკოლამ სამასწავლებლო და 

კათედრების ოთახები აღჭურვოს კომპიუტერებით 

ხარვეზები: - 

სტანდარტის შეფასება მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით:  

 

☒ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  სტანდარტი დარღვეულია 
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

 

 

3. ადამიანური რესურსი 

3.1 სკოლას ჰყავს სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის შესაბამისი ადამიანური რესურსი 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐ ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

 ინფორმაცია მასწავლებელთა შესახებ 
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მონიტორინგის ჯგუფის წევრი  ....................................................... 

დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა  ................................ 

 

ბ.ა. 

 

 

პედაგოგთა საერთო რაოდენობა  

მოწვეული/მაძიებელი  

პრაქტიკოსი მასწავლებლი      

უფროსი მასწავლებლი      

წამყვანი მასწავლებლი      
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ბ.ა. 

 

 

მენტორის სტატუსი      

 

3.2 სკოლის მასწავლებლები შერჩეულნი არიან ,,ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონისა და ეროვნული სასწავლო 

გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 
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ბ.ა. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

3.3 სკოლაში შემუშავებულია თანამშრომელთა შერჩევის, მიღებისა და გათავისუფლების წესები, ასევე წახალისებისა და 

სანქციების გამჭვირვალე სისტემა 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 
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ბ.ა. 

 

 

3.4 მასწავლებლებთან, ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ პერსონალსა და სკოლის სხვა თანამშრომლებთან გაფორმებულია  

ხელშეკრულებები 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

3.5 სკოლას შემუშავებული აქვს ადამიანური რესურსის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მექანიზმები 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 
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ბ.ა. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 

 

3.6 სკოლაში არის დაცულობის, კეთილგანწყობის, ურთიერთპატივისცემისა და თანამშრომლობის ატმოსფერო, რაც ხელს უწყობს 

სასკოლო საზოგადოების თითოეული წევრის შესაძლებლობათა მაქსიმუმის გამოვლენას, პასუხისმგებლობის გადანაწილებას 

ქვესტანდარტის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის აღწერითი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

  

 

შეფასება: ☐ ქვესტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  ქვესტანდარტი დარღვეულია 
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ბ.ა. 

 

 

 

რეკომენდაციები: 

 

- 

 

რჩევები:  

 

- 

ხარვეზები: - 

სტანდარტის შეფასება მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით:  

 

☐ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია 

☐  სტანდარტი დარღვეულია 

 

 

X. თანდართული დოკუმენტაცია 
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ბ.ა. 

 

 

- 
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