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7. ბილალ თექინი -  შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნიკოლოზ 

წერეთლის სახელობის საერთაშორისო სკოლის დირექტორი; 

8. მარიამ რცხილაძე - შპს - მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ,,პოლუსის’’  დირექტორი; 

9. მარინა ბერძენიშვილი - შპს - მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ,,პოლუსის’’  

წარმომადგენელი; 

10. ნუნუ ბეიტრიშვილი -  შპს - ,,პრომეთეს’’  დირექტორი; 

11. ცისია სუხიაშვილი -  შპს - გრიგოლ ხანძთელის ეროვნული სკოლის დირექტორი; 

12. ლალი ზარანდია - შპს - ქ. თბილისის მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო საერო 

სასწავლებელ ,,მარჯის’’ დირექტორი; 

13. თამარ ჩანტლაძე -  შპს - ,,კაი ყმას“ დირექტორი; 

14. მანანა ასათიანი -  შპს „ალბიონის” დირექტორი; 

15. ეკატერინე ენდელაძე - შპს „ალბიონის” დირექტორის მოადგილე; 

16. თამარ ბარძიმაშვილი - სპს - ,,ლომისი 1 თამარ ბარძიმაშვილის’’ დირექტორი; 

17. ქეთევან ლომიძე-სახელაშვილი -  შპს - „გრაალის“ დირექტორი; 

18. ჯენერ არქანია - შპს  -„ ლაშარის“ დირექტორი; 

19. აჰმედ ოზი - შპს - ,,ჩაღლარის’’ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სკოლა-ლიცეუმ 

,,სხივის” დირექტორი; 

20. ირმა ამირანაშვილი - შპს - ,,ჩაღლარის’’ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სკოლა-

ლიცეუმ ,,სხივის” დირექტორის მოადგილე; 

21. ალექსანდრე ჯავახიშვილი - შპს - არასახელმწიფო საერო სკოლა ,,ალბიონის” დირექტორი; 

22. მარიამ ილურიძე - შპს - არასახელმწიფო საერო სკოლა ,,ალბიონის” დირექტორის 

მოადგილე; 

23. თეიმურაზ მენაფირე - შპს - ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა 

„ლამპარის“ დირექტორი; 

24. დავით კაპანაძე - შპს -„სკოლა ჩირაღდანის“დირექტორი; 

25. ნუგზარ მაისურაძე - შპს - სკოლა-ლიცეუმ „ლაზარეს“დირექტორი; 

26. ნინო ჩიკაძე - შპს - მრავალდარგოვანი სამეცნიერო-ტექნილური კომერციული ფირმა ,,გიჩი’’ 

კერძო სკოლა ,,ჯეჯილის” დირექტორი; 

27. იოსებ ხუციშვილი -  შპს - ,,არძანის” დირექტორი; 

28. სელიმ აიჰანი -  შპს - „ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების დემირელის 

სახელობის კერძო სკოლის დირექტორი; 

29. თამარ წამალაძე - შპს - „ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების დემირელის 

სახელობის კერძო სკოლის დირექტორის მოადგილე; 

30. ანა უსტიაშვილი - შპს - მწიგნობარის დირექტორი; 

31. ლია მულაძე - შპს - კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა „მნათობის“ დირექტორი; 

32. ნაირა დოლიძე - შპს - ,,ოაზისი’’ კერძო მრავალპროფილიან სკოლის დირექტორი; 

33. ნინო ჯოგლიძე - სკოლა ,,ბინულის” დირექტორი; 

34. ჯუმბერ კეჭეხმაძე - შპს - ,,დათა’’კერძო სკოლა კომპლექს-პრემიერის დირექტორი; 

35. გულნარა კვიციანი - შპს - „თამარიონის” წარმომადგენელი; 

36. ინგა ამირანაშვილი - შპს - „თამარიონის” წარმომადგენელი; 
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ავტორიზაციის ექსპერტები:  
მიხეილ ტეფნაძე - ავტორიზაციის ექსპერტი; 

დავით ჭეიშვილი - ავტორიზაციის ექსპერტი; 

 

 

 

 

თავმჯდომარემ სხდომა გახსნა 19:27 სთ-ზე და შეამოწმა სხდომაზე დამსწრე საბჭოს წევრების 

რაოდენობა. თავმჯდომარემ დაადგინა, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების“ 22-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, 

სხდომა უფლებამოსილია, რადგან სხდომას ესწრება საბჭოს წევრების სიითი შემადგენლობის 

ნახევარზე მეტი.  

თავმჯდომარემ საბჭოს წევრებს მიუთითა დებულების 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

მოთხოვნაზე, რომლის მიხედვითაც, საბჭოს წევრი არ არის უფლებამოსილი, თავი შეიკავოს 

ხმის მიცემისგან.   
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თავმჯდომარემ საბჭოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი: 

1. შპს - საბანკო - იურიდიული ლიცეუმში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების 

განხილვა; 

2. შპს - თბილისის აკადემიურ სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების 

განხილვა; 

3. ა(ა)იპ - საგანმანათლებლო კვლევებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრში  

(თავისუფალი სკოლა)  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

4. შპს - სკოლა  ოპიზაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

5. შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის 

საერთაშორისო სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

6. შპს - მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,პოლუსში’’  განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვა; 

7. შპს -  პრომეთეში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

8. შპს - გრიგოლ ხანძთელის ეროვნული სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვა; 

9. შპს - ქ. თბილისის მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო საერო სასწავლებელ 

მარჯში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

10. შპს - კაი ყმაშ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

11. შპს - ალბიონში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

12. სპს - ლომისი 1 განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

13. შპს - გრაალშიგანხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

14. შპს  - ლაშარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

15. შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივში’’ 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

16. შპს - არასახელმწიფო საერო სკოლა ,,ალბიონში“ განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვა; 

17. შპს - ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა  ლამპარში 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

18. შპს -სკოლა ჩირაღდანშიგანხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

19. შპს - სკოლა-ლიცეუმ ლაზარეში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

20. შპს - მრავალდარგოვანი სამეცნიერო-ტექნილური კომერციული ფირმა ,,გიჩი’’ კერძო სკოლა 

ჯეჯილში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

21. შპს -  არძანში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

22. შპს -  ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების დემირელის სახელობის კერძო 

სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

23. შპს - მწიგნობარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

24. შპს - კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა „მნათობში“განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

25. შპს -  ოაზისი  კერძო მრავალპროფილიან სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვა; 

26. სკოლა  ბინულში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

27. შპს - დათა კერძო სკოლა კომპლექს-პრემიერში განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვა; 

28. შპს -  თამარიონში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა. 
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სხდომის თავმჯდომარემ საბჭოს წევრებს, ცენტრის წარმომადგენლებსა და 

დაინტერესებულ მხარეებს მიმართა, დღის წესრიგთან დაკავშირებით ხომ არ ჰქონდათ რაიმე 

შუამდგომლობა. შუამდგომლობა არ ყოფილა. საბჭომ ერთხმად დაამტკიცა სხდომის დღის 

წესრიგი. 
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1. შპს - საბანკო - იურიდიულ ლიცეუმში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების 

განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც განმარტა, რომ ცენტრში 2012 წლის 17 თებერვალს წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციითა (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1221) და მონიტორინგის ჯგუფის ადგილზე 

გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ყველა დაფიქსირებული ხარვეზი იყო 

გამოსწორებული. 

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენელს, ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ 

გამოასწორა ყველა ხარვეზი. მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ 

დაადასტურა, რომ ყველა ხარვეზი იყო გამოსწორებული. 

საბჭომ განიხილა შპს - საბანკო - იურიდიული ლიცეუმში განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - საბანკო - იურიდიული 

ლიცეუმის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - საბანკო - იურიდიული ლიცეუმის ავტორიზაციის 

გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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2. შპს - თბილისის აკადემიურ სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების 

განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ბეგიაშვილმა, 

რომელმაც აღნიშნა, რომ 2012 წლის 16 თებერვალს დაწესებულების მიერ ცენტრში 

წარმოდგენილ იქნა №15 კორესპონდენცია (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1279), რომლის 

თანახმად ყველა ხარვეზი  გამოსწორებულ იქნა.  

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენელს, ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ 

გამოასწორა ყველა ხარვეზი. მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივალე ალავიძემ, 

აღნიშნული დაადასტურა.  

საბჭომ განიხილა შპს - თბილისის აკადემიურ სკოლაში განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - თბილისის აკადემიური 

სკოლის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - თბილისის აკადემიური სკოლის ავტორიზაციის 

გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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3. ა(ა)იპ - საგანმანათლებლო კვლევებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრში  

(თავისუფალი სკოლა)  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, რომელმაც 

ისაუბრა დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 06.06.2011 წლის N64 

ოქმის მიხედვით ა(ა)იპ - საგანმ. კვლევებისა და პროფესიული განვ. ცენტრმა (თავისუფალი 

სკოლა)  ავტორიზაცია გაიარა ქ. თბილისში, დარიალის შესახვევი N5-ში, ხოლო მოსწავლეთა 

კონტინგენტი განესაზღვრა 49 მოსწავლით, ხოლო დაწესებულების საკლასო ოთახები 

აღჭურვილია საერთო ჯამში  42 ინდივიდუალური მერხით და შესაბამისი რაოდენობის  

სკამით. 

2. დაწესებულებაში არის ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა, ხოლო 

გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის სკოლას არ აქვს ელექტრო ენერგიის მიწოდების 

ალტერნატიული წყარო. 

დაწესებულებამ 2012 წლის 24 თებერვალს ცენტრში წარმოადგინა კორესპონდენცია 

შესაბამისი დოკუმენტაციით, რომლის თანახმადაც, სკოლას მიღება-ჩაბარების აქტის 

საფუძველზე, გადაეცა ელექტროენერგიის მიწოდების ალტერნატიული წყარო - გენერატორი. 

დოკუმენტაციით არ ფიქსირდება აღნიშნული მატერიალური რესურსის სკოლის ბალანსზე 

აყვანის ფაქტი (წარმოსადგენი აქვს ინვენტარიზაციის აქტი).   

3. ბიბლიოთეკას არ გააჩნია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოები.  

დაწესებულებამ 2012 წლის 24 თებერვალს ცენტრში წარმოადგინა კორესპონდენცია 

შესაბამისი დოკუმენტაციით, რომლის თანახმადაც, სკოლას, მიღება-ჩაბარების აქტის 

საფუძველზე, გადაეცა 1-6 კლასების გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების თითო 

ეგზემპლარი (სულ - 41 დასახელება). დოკუმენტაციით არ ფიქსირდება აღნიშნული 

მატერიალური რესურსის სკოლის ბალანსზე აყვანის ფაქტი (ადგილზეა სანახავი).   

4. სკოლას არ გააჩნია ადაპტირებული გარემო სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის, არ აქვს ადაპტირებული სველი წერტილი, თუმცა აქვს 

ხის პანდუსები, რომელიც იყო დასაწყობებული. 

სკოლამ წარმოადგინა შრომითი ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც დასაქმებულს 

დაევალა სველ წერტილში სსსმ მოსწავლეთათვის საჭირო სახელურის დამონტაჟება. არ იქნა 

წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს ამსახველი მასალა ანდა შესრულებული სამუშაოს 

ანაზღაურების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ადგილზეა სანახავი). 

5. სკოლას  არ გააჩნია  ვიდეომეთვალყურეობის კამერები.  

სკოლამ 2012 წლის 23 თებერვალს შპს - ”ჯესკო ჯგუფთან” გააფორმა ხელშეკრულება, 

რომლის თანახმადაც, კამერები შეესაბამება შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 29 
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აგვისტოს ბრძანებით დადგენილ პარამეტრებს. თანდართული მასახიათებლით, მხოლოდ 

მეგაპიქსელების ოდენობა დგინდება.  

მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა, ივანე ალავიძემ, განაცხადა, რომ დაწესებულებაში 

განმეორებითი ვიზიტი ვერ შედგა, რადგან სკოლა არ ფუნქციონირებს და შენობა დაკეტილი 

იყო. 

საბჭოს თავმჯდომარემ დააზუსტა სკოლის დირექტორთან მუშაობდა თუ არა სკოლა. 

დაწესებულების წარმომადგენლის განცხადებით, ამ ეტაპისათვის სკოლა არ 

ფუნქციონირებდა, თუმცა შემდგომი სასწავლო წლიდან გეგმავდა საქმიანობის დაწყებას. 

საბჭოს თავმჯდომარის შეკითხვაზე მერხების ოდენობასთან დაკავშირებით, სკოლის 

დირექტორმა განაცხადა, რომ სკოლას აქვს მერხების საკმარისი რაოდენობა, რომლებიც 

დასაწყობებული აქვთ.  

სკოლის დირექტორის განცხადებით, რადგან სკოლა ჯერ-ჯერობით არ 

ფუნქციონირებს, მონიტორინგის ჯგუფისათვის ვერ მოხერხდა საჭირო დოკუმენტაციის 

წარდგენა. ამასთანავე, აღნიშნა, რომ მერხებთან დაკავშირებული შენიშვნა, დასკვნაში 

ხარვეზად არ იყო მითითებული. 

საბჭოს თავმჯდომარემ დააზუსტა იყო თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში 

დაფიქსირებული მერხების რაოდენობაზე შენიშვნა, რაც აღნიშნული ჯგუფის 

წარმომადგენელმა დაადასტურა და აღნიშნა, რომ სკოლის მატერიალური რესურსი 

შესაბამისობაში უნდა იყოს მოსწავლეთა ზღვრულ რაოდენობასთან.  

ელექტროენერგიის ალტერნატიულ წყაროსთან დაკავშირებით, სკოლის დირექტორმა 

განაცხადა, რომ სკოლას აქვს მიღება-ჩაბარების აქტი. აღნიშნული ნივთი სკოლის ბალანსზე 

აქვს აყვანილი ბუღალტერს, თუმცა დოკუმენტაცია სხდომაზე ვერ იქნა წარმოდგენილი.  

იგივე  დაფიქსირდა 1.3 საკითხთან დაკავშირებითაც. 

საბჭოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ სამართლებრივად, დაწესებულებამ მისი 

მატერიალური რესურსი ბალანსზე უნდა აიყვანოს, რათა ბოლომდე დადასტურდეს სკოლის 

კაპიტალში მისი მართლზომიერი არსებობა. 

ადაპტირებულ გარემოზე არსებულ შენიშვნასთან დაკავშირებით, საბჭოს 

თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა მონიტორინგის ჯგუფს, იყო თუ არა საკმარისი მათთვის 

ხელშეკრულების არსებობა.  

ივანე ალავიძის განმარტებით, საკმარისი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ 

წარმოდგენილი იქნებოდა შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი ფოტომასალა. 

რადგან სკოლა განმეორებით ვერ გადამოწმდა, ამდენად, ადაპტირებული გარემოს შექმნა ვერ 

დასტურდება. 

საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით, თუ ცენტრის თანხმობა იქნება, საბჭო იმსჯელებს 

სკოლისათვის დამატებითი ვადის მიცემის საკითზე. მისი განმარტებით, 

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მონიტორინგის ჯგუფს არ მიეცა საშუალება 

განმეორებითი ვიზიტი განეხროციელებინა სკოლაში. 

ცენტრის დირექტორის პირველი მოადგილის, პეტრე წურწუმიას, განცხადებით, 

ცენტრს არა აქვს პრობლემა სკოლას მიეცეს დამატებითი ვადა ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. 

საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით, ეს არ უნდა გახდეს პრეცედენტული 

გადაწყვეტილება, არამედ - გამონაკლისი, რომელიც მხოლოდ იმიტომ დაიშვება, რომ 

რეალურად, მონიტორინგის სამსახურს მიეცეს საქმის გარემოებების გამოკვლევის სრული 

შესაძლებლობა. მისი განმარტებით, საკითხის გადადება არ მოხდებოდა, მონიტორინგის 

ჯგუფს სკოლაში გადამოწმების საშუალება რომ მისცემოდა, ამდენად, კახი ყურაშვილმა 
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მიმართა საბჭოს წევრებს განეხილათ სკოლისათვის დამატებითი ვადის განსაზღვრის საკითხი 

ხარვეზების გამოსასწორებლად. 

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა ა(ა)იპ - საგანმანათლებლო 

კვლევებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრში  (თავისუფალი სკოლა)  

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვის გადადების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 4 

წინააღმდეგი - 1  

 

 

გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის 

№99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 

დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს ა(ა)იპ - საგანმანათლებლო 

კვლევებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრში  (თავისუფალი სკოლა)  

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა  და გამოვლენილი ხარვეზების 

გამოსასწორებლად განესაზღვროს 5 დღის ვადა. 
 

 

საბჭოს წევრის ანა კლდიაშილის განმარტებით, მან მხარი არ დაუჭირა საკითხის განხილვის 

გადადებას, რადგანაც მიიჩნია, რომ  ხარვეზები სრულად  იქნა გამოსწორებული.  
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4. შპს - სკოლა ოპიზაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც განმარტა, რომ 2012 წლის 21 და 22 თებერვალს ცენტრში წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციითა (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1397; №03-1457) და მონიტორინგის ჯგუფის 

ადგილზე გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ყველა დაფიქსირებული ხარვეზი იყო 

გამოსწორებული. 

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს, 

ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა ხარვეზი. 

მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ დაადასტურა, რომ ხარვეზები 

იყო გამოსწორებული. 

 საბჭომ განიხილა შპს - სკოლა ოპიზაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და 

მიიჩნია, რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - სკოლა ოპიზას ავტორიზაციის 

გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - სკოლა ოპიზას ავტორიზაციის გაუქმებასთან 

დაკავშირებით. 
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5. შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის 

საერთაშორისო სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ბეგიაშვილმა, რომელმაც 

აღნიშნა, რომ 2012 წლის 28 თებერვალს დაწესებულების მიერ ცენტრში წარმოდგენილ იქნა 

№249 კორესპონდენცია (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1660), რომლის თანახმად ყველა 

ხარვეზი  გამოსწორებულ იქნა. 

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს, 

ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა ხარვეზი. 

მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, დაადასტურა 

ზემოაღნიშნული. 

 საბჭომ განიხილა შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნიკოლოზ 

წერეთლის სახელობის საერთაშორისო სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგები და მიიჩნია, რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის საერთაშორისო სკოლის ავტორიზაციის 

გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის საერთაშორისო სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან 

დაკავშირებით. 
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6. შპს - მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა „პოლუსში’’  განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ბეგიაშვილმა, რომელმაც 

აღნიშნა, რომ 2012 წლის 16 თებერვალს დაწესებულების მიერ ცენტრში წარმოდგენილ იქნა №6 

კორესპონდენცია (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1278), რომლის თანახმად ყველა ხარვეზი  

გამოსწორებულ იქნა.  

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს, 

ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა ხარვეზი. 

მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, დაადასტურა 

ზემოაღნიშნული. 

 საბჭომ განიხილა შპს - მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა „პოლუსში’’ 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, რომ სტანდარტი 

დაკმაყოფილებულია. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - მრავალპროფილიანი საშუალო 

სკოლა „პოლუსის’’ ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება  შპს - მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა „პოლუსის’’ 

ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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7. სპს - პრომეთეში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც განმარტა, რომ 2012 წლის 17 თებერვალს ცენტრში წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციითა (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1300) და მონიტორინგის ჯგუფის ადგილზე 

გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ყველა დაფიქსირებული ხარვეზი იყო 

გამოსწორებული. 

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს, 

ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა ხარვეზი. 

მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, დაადასტურა 

ზემოაღნიშნული. 

 საბჭომ განიხილა სპს - პრომეთეში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და 

მიიჩნია, რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სპს - პრომეთეს ავტორიზაციის 

გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება სპს - პრომეთეს ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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8. შპს - გრიგოლ ხანძთელის ეროვნულ სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, 

რომელმაც აღნიშნა, რომ დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი კორესპონდენციისა და 

მონიტორინგის ჯგუფის განმეორებითი ვიზიტის შედეგად დადგინდა, რომ დაწესებულებამ 

გამოასწორა ყველა ხარვეზი.  

 საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენლებს, ადასტურებდნენ თუ არა ისინი, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა 

ხარვეზი. მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, დაადასტურა 

ზემოაღნიშნული. 

 საბჭომ განიხილა შპს - გრიგოლ ხანძთელის ეროვნულ სკოლაში განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - გრიგოლ ხანძთელის 

ეროვნული სკოლის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - გრიგოლ ხანძთელის ეროვნული სკოლის ავტორიზაციის 

გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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9. შპს - ქ. თბილისის მრავალპროფილიან ზოგადსაგანმანათლებლო საერო სასწავლებელ 

მარჯიში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, 

რომელმაც აღნიშნა, რომ მონიტორინგის ჯგუფის განმეორებითი ვიზიტის შედეგად 

დადგინდა, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა ხარვეზი. 

 საბჭოს თავჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენლებს, ადასტურებდნენ თუ არა ისინი, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა 

ხარვეზი. მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, დაადასტურა 

ზემოაღნიშნული. 

 საბჭომ განიხილა შპს - ქ. თბილისის მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო 

საერო სასწავლებელ მარჯში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, რომ 

სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - ქ. თბილისის 

მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო საერო სასწავლებელ მარჯის ავტორიზაციის 

გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - ქ. თბილისის მრავალპროფილიანი 

ზოგადსაგანმანათლებლო საერო სასწავლებელ მარჯის ავტორიზაციის გაუქმებასთან 

დაკავშირებით. 
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10. შპს - კაი ყმაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, რომელმაც 

ისაუბრა დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე: 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სკოლა მდებარეობს ქ. თბილისში - დიღმის მასივი, მე-2 კვ. ჩალაძის ქ.N4 ა. 

შპს - კაი ყმას, შპს - იფქლი 1-თან, 2011 წლის 1 სექტემბერს გაფორმებული აქვს იჯარის 

ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც, იგი  ფლობს 610 კვ.მ. ფართს. აღნიშნული 

ხელშეკრულება არ არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში. წარმოდგენილი საჯარო 

რეესტრის მონაცემების (საკადასტრო კოდი №01.13.04.010.007) მიხედვით, 2008 წელს, 

აღნიშნულ ფართზე იჯარის ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს შპს - ეთის, მესაკუთრე შპს - 

იფქლი 1-თან, 3 წლის და ექვსი თვის ვადით.  ამასთან დაკავშირებით, შპს - კაი ყმის 

დირექტორმა განმარტა, რომ შპს - კაი ყმა, რეგისტრირებული იყო შპს-ეთის სახელწოდებით, 

ხოლო 2009 წლის 30 ივლისს შეიცვალა რეგისტრაციის სახელწოდება და დარეგისტრირდა, 

როგორც შპს - კაი ყმა (რეგისტრაციის მოწმობა N22450). 

წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით არ დასტურდება, რომ შპს - კაი ყმა 

წარმოადგენს შპს - ეთის სამართალმემკვიდრეს. 

1.2 სკოლას აქვს ლაბორატორია, თუმცა ვიზუალური დათვალიერებით არ 

დასტურდება მისი შესაბამისობა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის 2011 წლის 09 აგვისტოს №572 ბრძანებით განსაზღვრულ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსის პარამეტრების 

თაობაზე რეკომენდაციებთან. 

1.3 დაწესებულებას გაჩნია წიგნადი ფონდი, რომელიც არ იყო დამუშავებული 

ბიბლიოგრაფიული წესით. სკოლას არ ჰქონდა საინვენტარო წიგნი, სრულყოფილი ანბანური 

კატალოგი და მკითხველის ბარათები.   

1.4 სკოლას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის არ 

აქვს ადაპტირებული გარემო (პანდუსები, სათანადოდ მოწყობილი ადაპტირებული სველი 

წერტილი). 

1.5 სკოლას არ აქვს შემუშავებული პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, 

ხანძარსაწინააღმდეგო  უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის    

მექანიზმები.  

1.6 სკოლას გააჩნია 6 (ექვსი) უსაფრთხოების კამერა, აქედან 5 (ხუთი) შიდა 

პერიმეტრზეა განთავსებული, ხოლო ერთი - გარე პერიმეტრზე. კამერები ჩართულია შიდა 

ქსელში და მიმდინარეობს ვიდეოჩაწერა. ვერ იქნა წარმოდგენილი გარე პერიმეტრის კამერის 

ტექნიკური პარამეტრები/მახასიათებლები. 
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1.7 მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალების შერჩევითმა 

შემოწმებამ აჩვენა, რომ  საკლასო ჟურნალებში არაა შეტანილი მეორე სემესტრის 

გაკვეთილების ცხრილი, მიმდინარე ნიშნებისა და გაცდენების დაჯამებები. ზოგიერთ 

შემთხვევაში საკლასო ჟურნალი ნაწარმოებია ფანქრით. XII კლასში უმრავლეს საგნებში 6 

თებერვლიდან არაა ნაწარმოები საკლასო ჟურნალი. 

დაწესებულების წარმომადგენლის განცხადებით, მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტის 

დროს ვერ მოხერხდა სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენა. საბჭოს სხდომაზე სკოლის 

დირექტორმა წარმოადგინა ამონაწერი საჯარი რეესტრიდან, რომლითაც დასტურდება შპს - 

კაი ყმისა და შპს-ეთს შორის არსებული სამართლებრივი კავშირი, კერძოდ, ერთი და იგივე 

საიდენტიფიკაციო კოდი. 

საბჭოს თავმჯდომარემ აღნიშნული შენიშვნა მოხსნა. 

სკოლის წარმომადგენელმა საბჭოს წარუდგინა შპს - ინსტა-ჯორჯიასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულება 208 ერთეულ ლაბორატორიულ აღჭურვილობის შესყიდვის 

თაობაზე და საგადახდო დავალება თანხის გადარიცხვის შესახებ. 

დაწესებულების დირექტორმა საბჭოს წარუდგინა ბიბლიოთეკისათვის საჭირო 

ინვენტარის შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და უშუალოდ საინვენტარიზაციო 

წიგნი და ბარათები, რომლებიც არ იყო შევსებული. 

საბჭომ მიიჩნია, რომ აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორების ფაქტი მონიტორინგის 

ჯგუფის განმეორებითი ვიზიტის შედეგად უნდა დადასტურებულიყო. 

ადაპტირებულ სველ წერტილთან დაკავშირებით მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა, 

დავით ჭეიშვილმა, განაცხადა, რომ პანდუსები დამზადებულია, ხოლო სველი წერტილები არ 

არის ადაპირებული. 

საბჭოს წევრმა, დავით კახნიაშვილმა, კითხვით მიმართა სკოლის დირექტორს, ჰყავდა 

თუ არა ამ ეტაპისათვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. რაზეც 

დაწესებულების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ასეთი მოსწავლე სკოლას არ ჰყავს. 

მონიტორინგის ჯგუფმა  პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, 

ხანძარსაწინააღმდეგო  უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის    

მექანიზმებთან დაკავშირებული შენიშვნა მოხსნა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლის 

საფუძველზე. 

მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა, დავით ჭეიშვილმა, კამერებთან დაკავშირებულ 

შენიშვნაზე განაცხადა, რომ შეძენილია ახალი კამერა, რომლის კანონმდებლობით დადგენილ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობა არ დასტურდება. 

ჟურნალის წარმოების წესის დარღვევის შესახებ, სკოლის დირექტორმა განაცხადა, რომ 

მასწავლებლებს გამოეცხადათ სიტყვიერი გაფრთხილება. 

     საბჭოს თავმჯდომარის განმარტებით, სკოლაში აუცილებელია მონიტორინგის ჯგუფის 

განმეორებითი ვიზიტი, რათა გადამოწმდეს 1.3; 1.4 და 1.6 პუნქტებში დაფიქსირებული 

შენიშვნების გამოსწორების ფაქტი და შესაბამისი დოკუმენტაციის არსებობა. სკოლას 

აღნიშნული ხარვეზების გამოსწორებისათვის უნდა განსაზღვროდა 5 დღის ვადა.  

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - კაი ყმაში  განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგების განხილვის გადადების საკითხი. 

 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  
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გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის 

№99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 

დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - კაი ყმაში  

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა  და გამოვლენილი ხარვეზების 

გამოსასწორებლად განესაზღვროს 5 დღის ვადა. 
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11. შპს - ალბიონში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, რომელმაც 

ისაუბრა დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე: 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 დაწესებულების საკლასო ოთახები (ცხრა) აღჭურვილია საერთო ჯამში 117   

ინდივიდუალური მერხით, ორი ორადგილიანი მერხით და შესაბამისი რაოდენობის  სკამით. 

ავტორიზაციით განსაზღვრული კონტიგენტის უზრუნველსაყოფად დამატებით საჭიროა 16 

ინდივიდუალური მერხი (სკოლას მოსწავლეთა კონტიგენტი განესაზღვრა 135-ით). 

1.2 დაწესებულებაში არის ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა, ხოლო 

გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის სკოლას არ აქვს ელექტროენერგიის მიწოდების 

ალტერნატიული წყარო. 

2012 წლის 21 თებერვლას ცენტრში შემოვიდა დაწესებულების კორესპონდენცია 

(წერილი #4/01; ცენტრში რეგისტრაციის #03-1399) და წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომლის 

მიხედვითაც სკოლას გადაეცა, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გენერატორი, რომლის 

აყვანილია სკოლის ბალანსზე (წარმოდგენილი ფოტომასალა). 

1.3 სკოლას აქვს 15 ცალი ინდივიდუალური ელექტრო გამათბობელი, რომელიც ვერ 

უზრუნველყოფს საკლასო ოთახების სათანადოდ გათბობას. 

1.4 ბიბლიოთეკას არ გააჩნია საინვენტარო წიგნი და ანბანური კატალოგი.  

      1.5 სკოლას არ აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის. კერძოდ, შენობის მეორე სართულზე არ აქვს პანდუსი 

და ადაპტირებული სველი წერტილი (ხელის მოსაჭიდი საყრდენი).   

      სკოლამ წარმოადგინა პოტომასალა, რომლიდანაც ჩანს, რომ სკოლას აქვს პანდუსები და 

ადაპტირებული სველი წერტილი. 

      1.6 სკოლას არ აქვს შემუშავებული პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, 

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფისა და  ხანძარსაწინაარმდეგო  უზრუნველყოფის 

მექანიზმები. 

      სკოლამ წარმოადგინა დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული საგანგებო 

სიტუაციებისა და სამოქალაქო თავდაცვის ოპერატიული შტაბის შექმნის შესახებ და 

გაწერილია ფუნქციები. აგრეთვე, წარმოდგენილია სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესის 

უსაფრთხოების ზომების უზრუნველყოფის დებულება. 

 1.7 სკოლის გარე პერიმეტრის კამერის ტექნიკური მახასიათებლები და პარამეტრები 

ვიზიტის დროს ვერ იქნა წარმოდგენილი. 

 1.8 მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალების შერჩევითმა 

შემოწმებამ აჩვენა, რომ  საკლასო ჟურნალებში, არაა შეტანილი მეორე სემესტრის 
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გაკვეთილების ცხრილი, სხვა სკოლაში გადასული მოსწავლეების ამორიცხვის ბრძანების 

რეკვიზიტები და არაა გაკეთებული მიმდინარე ნიშნებისა და გაცდენების დაჯამებები. 

 სკოლამ წარმოადგინა დირექტორის ბრძანების ასლი, რომლის თანახმადაც, ორ 

პედაგოგს გამოეცხადა საყვედური ჟურნალების არასწორი წარმოებისათვის. 

 2012 წლის 21 თებერვლას ცენტრში შემოვიდა დაწესებულების კორესპონდენცია 

(წერილი #4/01; ცენტრში რეგისტრაციის #03-1399) და წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომლის 

მიხედვითაც სკოლამ შეიძინა სასკოლო ლაბორატორია და გადაიხადა 7000 ლარი. 

 მერხებთან დაკავშირებით საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა სკოლის 

წარმომადგენელს, ხომ არ შეუვსია სკოლას მოსწავლეთა ზღვრული ოდენობის შესაბამისად 

მატერიალური რესურსი. 

 სკოლის დირექტორის განმარტებით, მერხების რაოდენობა სკოლას საკმარისი აქვს, 

რომელიც დასაწყობებულია. დაწესებულების წარმომადგენელმა საბჭოს წარუდგინა 

საინვენტარიზაციო წიგნი და ანგარიშფაქტურები. 

 სკოლის გათბობასთან დაკავშირებით საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა 

ექსპერტს, თუ კონკრეტულად რას გულისხმობდა აღნიშნულ შენიშვნაში. 

 ექსპერტის, დავით ჭეიშვილის, განმარტებით სკოლაში გამათბობლები ჩართული იყო, 

თუმცა მაინც ციოდა. 

 სკოლის დირექტორმა წარმოადგინა 2 ელექტროგამათბობლის შეძენის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 

 საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა ექსპერტს, იქნებოდა საკმარისი თუ არა 

აღნიშნული რაოდენობის გამათბობლები სკოლაში სათანადო ტემპერატურის შესაქმნელად. 

 დავით ჭეიშვილის განცხადებით, 2 გამათბობელი საკმარისი არ იქნებოდა, რადგან 

ყველა ოთახი საჭიროებდა დამატებით გათბობის რესურსს. 

 სკოლის დირექტორმა წარმოადგინა ბიბლიოთეკის საინვენტარო წიგნი, თუმცა საბჭოს 

თავმჯდომარემ მიიჩნია,  რომ აღნიშნულის შემოწმება საბჭოს სხდომის ფორმატში არ 

ჯდებოდა. 

 საბჭოს თავმჯდომარის განმარტებით, სკოლაში აუცილებელია მონიტორინგის ჯგუფის 

განმეორებითი ვიზიტი, რათა გადამოწმდეს 1.1; 1.3; 1.4 და 1.7 პუნქტებში დაფიქსირებული 

შენიშვნების გამოსწორების ფაქტი და შესაბამისი დოკუმენტაციის არსებობა. სკოლას 

აღნიშნული ხარვეზების გამოსწორებისათვის უნდა განსაზღვროდა 5 დღის ვადა.  

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - ალბიონში განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგების განხილვის გადადების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  

გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის 

№99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 

დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - ალბიონში  

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა  და გამოვლენილი ხარვეზების 

გამოსასწორებლად განესაზღვროს 5 დღის ვადა. 
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12. შპს - ლომისი 1-ში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.  

თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელს, 

იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, რომ იცნობდა 

დასკვნას. შესაბამისად, თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის 

ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

 მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ბეგიაშვილმა, რომელმაც 

აღნიშნა, რომ 2012 წლის 21 თებერვალსა და 29 თებერვალს დაწესებულებამ ცენტრში 

წარმოადგინა №04/18 და №04-22 კორესპონდენცია, რომლის თანახმად მონიტორინგის ჯგუფის 

დასკვნაში დაფიქსირებული ყველა ხარვეზი  გამოსწორებულ იქნა.  

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს, 

ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა ხარვეზი. 

მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, დაადასტურა 

ზემოაღნიშნული. 

 საბჭომ განიხილა შპს - ლომისი 1-ში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და 

მიიჩნია, რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - ლომისი 1-ის ავტორიზაციის 

გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - ლომისი 1-ის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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13. შპს -  გრაალში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 დაწესებულების საკლასო ოთახები (6 საკლასო ოთახი) აღჭურვილია 51   

ინდივიდუალური მერხითა და შესაბამისი რაოდენობის სკამით. ავტორიზაციით 

განსაზღვრული კონტიგენტის უზრუნველყოფის მიზნით დაწესებულებას ესაჭიროება 

დამატებით 9 ინდივიდუალური მერხი.   

1.2 დაწესებულებას არ გააჩნია სპორტული დარბაზი, სპორტის სახეობად არჩეული აქვს 

ცურვა, მაგიდის ჩოგბურთი და ჭადრაკი, დაწესებულებას ეზოში აქვს ღია საცურაო აუზი, 

სპორტულ დარბაზად გამოყენებული აქვს სკოლის შესასვლელი ჰოლი, ხოლო მაგიდის 

ტენისის ინვენტარი (მაგიდა) არ შეესაბამება სტანდარტს.  

2012 წლის 21 თებერვალს შპს - გრაალმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1398) რომლის თანახმადაც, სკოლამ შეიძინა მაგიდის 

ჩოგბურთის მაგიდა. 

1.3 სკოლას აქვს ლაბორატორია, თუმცა ვიზუალური დათვალიერებით არ 

დასტურდება მისი შესაბამისობა  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის 2011 წლის 09 აგვისტოს №572 ბრძანებით განსაზღვრულ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსის პარამეტრების 

თაობაზე რეკომენდაციებთან.   

შპს - გრაალის მიერ 2012 წლის 21 და 24 თებერვალს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

თანახმად (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1398; №03-1574), სკოლამ 2012 წლის 20 თებერვალს 

შპს - ,,ინსტა-ჯორჯიასთან“ დადო ხელშეკრულება ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია-ანატომიის 

სასკოლო ლაბორატორიების შეძენის თაობაზე. დაწესებულებამ წარმოადგინა 

საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების მიღება-ჩაბარების აქტი და ლაბორატორიების 

აღჭურვილობის ამსახველი ფოტომასალა.       

1.4 დაწესებულების ბიბლიოთეკაში არ არის წიგნების ანბანური კატალოგი და 

მკითხველის ბარათები. წიგნები სრულად არ არის ბიბლიოგრაფიულად დამუშავებული.  

შპს - გრაალის მიერ 2012 წლის 21 თებერვალს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

თანახმად (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1398), სკოლამ წარმოადგინა ფოტომასალა, 

რომლითაც დასტურდება მკითხველთა ბარათებისა და ბიბლიოგრაფიული წესით 

დამუშავებული წიგნების არსებობა. 

1.5 სსსმ მოსწავლეთათვის სკოლას არა აქვს სათანადოდ მოწყობილი ადაპტირებული 

სველი წერტილი. 
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შპს - გრაალის მიერ 2012 წლის 21 თებერვალს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

თანახმად (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1398), სკოლამ წარმოადგინა ადაპტირებული სველი 

წერტილის დამადასტურებელი ფოტომასალა. 

1.6 სკოლას აქვს ინტერნეტით მუდმივად უზრუნველყოფილი 4 კომპიუტერი, აქედან 

ვიზიტის დროს ერთი იყო დაზიანებული. ვიზიტის დროს ვებგვერდი იყო დამუშავების 

პროცესში და იმ მომენტისათვის ვერ ასრულებდა საკომუნიკაციო და საინფორმაციო 

ფუნქციას. 

1.7 სკოლას არა აქვს შემუშავებული პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, 

ხანძარსაწინაარმდეგო უზრუნველყოფისა და წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის 

მექანიზმები.  

შპს - გრაალის მიერ 2012 წლის 21 თებერვალს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

თანახმად (ცენტრში რეგისტრაციის №03-1398), სკოლამ შეიმუშავა სამედიცინო დახმარების 

აღმოჩენისა და ხანძარსაწინაარმდეგო უზრუნველყოფის მექანიზმები. 

1.8 მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალების შერჩევითმა 

შემოწმებამ აჩვენა, რომ  საკლასო ჟურნალებში, რიგ საგნებში მასწავლებლებლები არ 

აწარმოებენ ჟურნალს დროულად, კერძოდ:  X,  XI  და XII  კლასებში მათემატიკის 

მასწავლებელს ოთარ კვარაცხელიას არ აქვს ნაწარმოები ჟურნალი 7 თებერვლიდან 10 

თებერვლის ჩათვლით, ლელა იაშვილს საკლასო ჟურნალში გადასწორებული აქვს 

დაჯამებები, მათემატიკის მასწავლებელს თურმან ოზიაშვილს არ აქვს ნაწარმოები საკლასო 

ჟურნალი 15 და 17 თებერვალს.  

საბჭოს თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს სხდომის 

მიმდინარეობასთან, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში გამოთქმულ შეფასებებთან 

დაკავშირებით შენიშვნებისა და მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა. 

1.1 შენიშვნასთან დაკავშირებით, დაწესებულების დირექტორმა განმარტა, რომ 9 

ინდივიდუალურ მერხს უახლოეს მომავალში შეიძენდნენ. 

1.6 შენიშვნასთან დაკავშირებით, დაწესებულების წარმომადგენელმა განმარტა, რომ 

სკოლის ვებგვერდი ფუნქციონირებდა. ადგილზე გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ შპს 

- გრაალის ვებგვერდი ასრულებდა საკომუნიკაციო და საინფორემაციო ფუნქციას. 

1.8 ხარვეზთან დაკავშირებით შპს - გრაალის დირექტორმა აღნიშნა, რომ იმ 

მასწავლებლებს, რომლებიც არასწორად აწარმოებდნენ სასკოლო ჟურნალებს, გამოუცხადეს 

საყვედური. 

საბჭომ იმსჯელა მატერიალური რესურსის სტანდარტთან სკოლის შესაბამისობის 

საკითხზე და მიიჩნია, რომ ხარვეზების სრულად გამოსწორების დადასტურების მიზნით, 

მიზანშეწონილი იქნებოდა დაწესებულებისათვის 5 დღიანი ვადის განსაზღვრა, რათა 

დაწესებულებას წარმოედგინა ცენტრში შესაბამისი დოკუმენტაცია, ხოლო საჭიროების 

შემთხვევაში მომხდარიყო მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ადგილზე ხელახალი გადამოწმება. 

თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - გრაალში განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგების განხილვის გადადების საკითხი. 

 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  
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გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 

ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - 

გრაალში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა და გამოვლენილი 

ხარვეზების გამოსასწორებლად განესაზღვროს 5 დღის ვადა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 
 

14. შპს - ლაშარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ 

იცნობდნენ მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ 

იცნობდნენ საქმის მასალებს. სხდომის თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული 

მხარის წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ 

დაადასტურა, რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, სხდომის თავმჯდომარემ სთხოვა 

სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი 

განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1დაწესებულების საკლასო ოთახები (12-ოთახი) აღჭურვილია საერთო ჯამში 32   

ინდივიდუალური მერხით, 74 ორადგილიანი მერხით და შესაბამისი რაოდენობის  სკამით.   

სკოლას დამატებით ესაჭიროება 37 ინდივიდუალური მერხი. 

2012 წლის 22 თებერვალს შპს - ლაშარმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1438), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ 2012 წლის 17 

თებერვალს ნოდარ გოგიშვილთან დადო შრომითი ხელშეკრულება 40 ინდივიდუალური 

მერხის შეძენის თაობაზე.  სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო 2012 წლის 27 თებერვლამდე. 

1.2 სკოლას აქვს ლაბორატორია, რომელიც არ შეესაბამება  განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 09 აგვისტოს №572 ბრძანებით 

განსაზღვრულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსის 

პარამეტრების თაობაზე რეკომენდაციებს.     

2012 წლის 22 თებერვალს შპს - ლაშარმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1438), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ შპს - ,,ინსტა-

ჯორჯიასთან 2012 წლის 20 თებერვალს დადო ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია-ანატომიის 

სასკოლო ლაბორატორიებზე ნასყიდობის ხელშეკრულება. შპს - ლაშარმა 2012 წლის 20 

თებერვალს გადაიხადა ლაბორატორიების საერთო ღირებულებიდან 8 000 ლარი. 

1.3 ბიბლიოთეკას არ აქვს სრულყოფილი ანბანური კატალოგი, მიმდინარეობს მისი 

დამუშავება. წიგნების ნაწილი არის ნაწილობრივ დამუშავებული ბიბლიოგრაფიულად.   

1.4 სკოლას არ აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის. კერძოდ, არ აქვს პანდუსი და ადაპტირებული სველი 

წერტილი.   

2012 წლის 22 თებერვალს შპს - ლაშარმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1438), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ 2012 წლის 17 

თებერვალს ირაკლი წიწავასთან და ნოდარ გოგიშვილთან დადო შრომითი ხელშეკრულებები 

ადაპტირებული სველი წერტილებისა და პანდუსების დამონტაჟების თაობაზე. 

ხელშეკრულებებში სამუშაოების დასრულების თარიღად მითითებულია 2012 წლის 28 

თებერვალი. 

1.5 სკოლას არა აქვს შემუშავებული პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, 

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფისა და  ხანძარსაწინაარმდეგო  უზრუნველყოფის 

მექანიზმები. 
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2012 წლის 22 თებერვალს შპს - ლაშარმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1438), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ შეიმუშავა 

პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფისა და  

ხანძარსაწინაარმდეგო  უზრუნველყოფის მექანიზმები. 

1.6 სკოლას გააჩნია 4 უსაფრთხოების კამერა. ორი კამერა შიდა პერიმეტრზეა  

განთავსებული, ხოლო ორი კამერა - გარე პერიმეტრზე. სკოლის შესასვლელში 

დამონტაჟებული ერთი კამერა არ იყო ჩართული ქსელში. ამასთან არ მიმდინარეობდა 24 

საათიანი ვიდეო ჩაწერა. წარმოდგენილი ვიდეომეთვალყურეობის ტექნიკური მონაცემებით არ 

დასტურდება მათი შესაბამისობა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 29 

აგვისტოს N1143 ბრძანებით განსაზღვრულ პარამეტრებთან.  

1.7 მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტის პერიოდში დაწესებულების მიერ მატერიალური 

რესურსის შესყიდვის დამადასტურებელი საფინანსო დოკუმენტები ვერ იქნა  

წარმოადგენილი. 

1.8 მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალების შერჩევითმა 

შემოწმებამ აჩვენა, რომ  საკლასო ჟურნალებში, კერძოდ, XII კლასში, მათემატიკის  

მასწავლებლებს (თემურ შენგელია, თამარ ჯელაძე) მიმდინარე წლის 8 თებერვლიდან, 

ვიზიტის დროისთვის ჩატარებული ჰქონდათ 7 გაკვეთილი, მოსწავლეები ჰყავდათ 

შეფასებული ასევე ნაწარმოები იყო გაცდენების აღრიცხვა, მაგრამ საკლასო ჟურნალში არ იყო 

გაკეთებული მიმდინარე ნიშნების და გაცდენების დაჯამებები. ანალოგიური მდგომარეობაა 

უცხო ენასა  და გეოგრაფიაში. V კლასის ჟურნალში არაა შეტანილი მეორე სემესტრის 

გაკვეთილების ცხრილი, არაა დაჯამებები საგნებში: მათემატიკა, ჩვენი გარემო და რუსული 

ენა.     

სხდომის თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს სხდომის 

მიმდინარეობასთან, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში გამოთქმულ შეფასებებთან 

დაკავშირებით შენიშვნებისა და მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა. 

1.3 შენიშვნასთან დაკავშირებით, სკოლის დირექტორმა განმარტა, რომ მიმდინარეობდა 

წიგნების ანბანური კატალოგის დამუშავება. ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები სრულად იყო 

დამუშავებული ბიბლიოგრაფიული წესით. 

ადაპტირებულ სველ წერტილთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენელმა 

აღნიშნა, რომ სკოლას სსსმ მოსწავლეთათვის დამონტაჟებული ჰქონდა ადაპტირებული სველი 

წერტილი. აღნიშნულის დასადასტურებლად ავტორიზაციის საბჭოს წარუდგინა შესაბამისი 

ფოტომასალა. 

1.6 შენიშვნასთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ შპს - 

ლაშარმა დადო ნასყიდობის ხელშეკრულება უსაფრთხოების კამერის შეძენის თაობაზე. 

აღნიშნულის დასადასტურებლად სკოლის დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს წარუდგინა 

შესაბამისი დოკუმენტაცია. წარმოდგენილი მასალების ადგილზე გადამოწმების შედეგად 

მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა დავით ჭეიშვილმა აღნიშნა, რომ შეძენილი უსაფრთხოების 

კამერის პარამეტრები შეესაბამებოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 29 

აგვისტოს №1143 ბრძანებით განსაზღვრულ ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებსა და მათი 

დამონტაჟება-ექსპლუატაციის წესებს. 

1.7 შენიშვნაზე სკოლის დირექტორმა აღნიშნა, რომ მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტის 

დროს, სკოლის მატერიალური რესურსის შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

გადაცემული იყო აუდიტის სამსახურისთვის. დაწესებულების წარმომადგენელმა 

ავტორიზაციის საბჭოს წარუდგინა მატერიალური რესურსის ფლობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია.  
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1.8 შენიშვნაზე დაწესებულების წარმომადგენელმა განმარტა, რომ მასწავლებლებს, 

რომლებიც დარღვევებით აწარმოებდნენ სასკოლო ჟურნალებს, სკოლის დირექტორის მიერ 

გამოეცხადათ საყვედური. 

საბჭომ იმსჯელა მატერიალური რესურსის სტანდარტთან სკოლის შესაბამისობის 

საკითხზე და მიიჩნია, რომ ხარვეზების სრულად გამოსწორების დადასტურების მიზნით, 

მიზანშეწონილი იქნებოდა დაწესებულებისათვის 7 დღიანი ვადის განსაზღვრა, რათა 

დაწესებულებას წარმოედგინა ცენტრში შესაბამისი დოკუმენტაცია, ხოლო საჭიროების 

შემთხვევაში მომხდარიყო ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ადგილზე ხელახალი გადამოწმება. 

თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - ლაშარში განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგების განხილვის გადადების საკითხი. 

 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  

 

 

გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 

ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - 

ლაშარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა და გამოვლენილი 

ხარვეზების გამოსასწორებლად განესაზღვროს 7 დღის ვადა. 
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15. შპს - ,,ჩაღლარის’’ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სკოლა-ლიცეუმ „სხივში“ 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.  

თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელს, 

იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, რომ იცნობდა 

დასკვნას. შესაბამისად, თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის 

ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ბეგიაშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 დაწესებულების საკლასო ოთახები (29 საკლასო ოთახი) აღჭურვილია 12   

ინდივიდუალური მერხით, 203 ორადგილიანი მერხით, 12 ოთხადგილიანი და შესაბამისი 

რაოდენობის  სკამით. ვიზიტის დროისათვის  დაწესებულებაში ირიცხებოდა 297 მოსწავლე, 

შესაბამისად მას დამატებით ესაჭიროება 70 ინდივიდუალური მერხი, ხოლო ავტორიზაციით 

განსაზღვრული მოსწავლეთა კონტიგენტის დასაკმაყოფილებლად - 534 ინდივიდუალური 

მერხი (მოსწავლეთა ზღვრული რაოდენობა განესაზღვრა 761).    

1.2 სკოლას აქვს ლაბორატორია, თუმცა ვიზუალური დათვალიერებით არ 

დასტურდება მისი შესაბამისობა  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის 2011 წლის 09 აგვისტოს №572 ბრძანებით განსაზღვრულ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსის პარამეტრების 

თაობაზე რეკომენდაციებთან.     

1.3 დაწესებულების ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი არაა დამუშავებული 

ბიბლიოგრაფიულად, არაა სრულყოფილი ანბანური კატალოგი. ინგლისური ენა ისწავლება, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ არაგრიფირებული 

სახელმძღვანელოთი.     

1.4 სკოლას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის 

აქვს პანდუსები, თუმცა არ აქვს სათანადოდ მოწყობილი ადაპტირებული სველი წერტილი. 

1.5 სკოლას გააჩნია 16 (თექვსმეტი) უსაფრთხოების კამერა, აქედან 8 შიდა პერიმეტრზეა  

განთავსებული, ხოლო 8 გარე პერიმეტრზე.  კამერები ჩართულია შიდა ქსელში და 

მიმდინარეობს ვიდეოჩაწერა, თუმცა ვერ იქნა წარმოდგენილი ვიდეომეთვალყურეობის 

კამერების ტექნიკური მახასიათებლები.   

1.6 მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალების შერჩევითმა 

შემოწმებამ აჩვენა, რომ  საკლასო ჟურნალებში, რიგ შემთხვევებში არ იყო  შეტანილი მეორე 

სემესტრის გაკვეთილების ცხრილი, არ იყო გაკეთებული მიმდინარე ნიშნებისა და გაცდენების 

დაჯამებები. არ იყო შენიშვნებზე კლასის დამრიგებლისა და დირექტორის ხელმოწერები. III1  

III2  III3  დაVI1 კლასებში გაკვეთილებზე არ იყო საკლასო ჟურნალები. 

თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს საკუთარი მოსაზრების 

გამოთქმის შესაძლებლობა. წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ დაწესებულებას ამ ეტაპზე 

არსებული მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით გააჩნია საკმარისი რაოდენობის მერხები, 

ხოლო მერხების გარკვეული ნაწილი დასაწყობებულია. 
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საბჭოს თავმჯდომარემ განმარტა, რომ მერხების რაოდენობისათვის განმსაზღვრელი არ 

არის მხოლოდ ის, თუ რამდენი მოსწავლე ყავს ამ ეტაპზე დაწესებულებას. იქედან 

გამომდინარე, რომ მოსწავლეთა რაოდენობა სკოლას განესაზღვრა 761-ით, მას უნდა გააჩნდეს 

სწორედ ამ რაოდენობის შესაბამისი მატერიალური რესურსი.  

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით წარმომადგენელს, მოხდა თუ არა 

დაწესებულების მიერ ლაბორატორიასთან დაკავშირებული ხარვეზის გამოსწორება. 

წარმომადგენლის განმარტებით, ამ ეტაპისთვის ვერ მოხერხდა 1.2 შენიშვნის გამოსწორება. 

დაწესებულების  წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბიბლიოთეკასთან 

დაკავშირებული ხარვეზი აღმოფხვრილია, კერძოდ, წიგნები დამუშავებულია 

ბიბლიოგრაფიულად და არსებობს სრულყოფილი ანბანური კატალოგი. რაც შეეხება 

ინგლისური ენის სწავლებას არაგრიფირებული სახელმძღვანელოთი, დაწესებულება 

სამომავლოდ გეგმავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაგან შესაბამისი ნებართვის 

აღებას ან სახელმძღვანელოს შეცვლას. 

საბჭოს თავმჯდომარემ განმარტა, რომ მოცემული ხარვეზი მნიშვნელოვნია. სკოლა 

ვალდებულია, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტორსაგან შესაბამისი ნებართვის 

მიღებამდე, შეცვალოს სახელმძღვანელო.  

1.4 შენიშვნასთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 

ხარვეზი გამოსწორებულია და წარმოადგინა სსსმ მოსწავლეთათვის ადაპტირებული სველი 

წერტილის ამსახველი ფოტო-მასალა.  მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელმა, დავით 

ჭეიშვილმა, დაადასტურა 1.4 შენიშვნის გამოსწორების ფაქტი. 

1.5 შენიშვნასთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 

სკოლამ დამატებით შეიძინა უსაფრთხოების კამერები, ამასთან ზეპირ მოსმენაზე მოხდა 

კამერის ტექნიკური პასპორტის წარმოდგენა. მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელის, 

დავით ჭეიშვილის, განცხადებით წარმოდგენილი დოკუმენტაციით ვერ დგინდება კამერების 

შესაბამისობა სტანდარტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ მახასიათებლებთან. 

1.6 შენიშვნასთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენლის თქმით 

მასწავლებლებს მიეცათ სიტყვიერი შენიშვნა. ამასთან, დამატებით აღინიშნა, რომ  ძირითადად 

მუშაობა მიმდინარეობს ელექტრონული ჟურნალის ფორმით. 

საბჭოს წევრმა, დავით კახნიაშვილმა, აღნიშნა რომ მისასალმებელია ელექტორნული 

ფორმით მუშაობა, ამასთან აუცილებელია ჟურნალის წარმოების წესების დაცვა.  

საბჭომ იმსჯელა მატერიალური რესურსის სტანდარტთან შპს - „ჩაღლარის’’ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სკოლა-ლიცეუმ „სხივის“ შესაბამისობის საკითხზე და 

მიიჩნია, რომ მიზანშეწონილი იქნებოდა ხარვეზების სრულად გამოსწორებისათვის 

დაწესებულებისათვის 2 კვირიანი (10 სამუშაო დღე) ვადის განსაზღვრა.  

 საბჭომ მიმართა თხოვნით მონიტორინგის სამსახურს, რომ განსაზღვრული ვადის გასვლის 

შემდეგ მომხდარიყო 1.1; 1.2; 1.3 და 1.5 შენიშვნების ხელახლა გადამოწმება. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - ,,ჩაღლარის’’ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სკოლა-ლიცეუმ „სხივში“ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების 

განხილვის გადადების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  
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გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 

ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - 

,,ჩაღლარის’’ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სკოლა-ლიცეუმ „სხივში“ 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა და გამოვლენილი ხარვეზების 

გამოსასწორებლად განესაზღვროს 14 დღის ვადა. 
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16. შპს - არასახელმწიფო საერო სკოლა ალბიონში განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვა 
 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.  

თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელს, 

იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, რომ იცნობდა 

დასკვნას. შესაბამისად, თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის 

ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის სკოლა არ ფლობს ელექტროენერგიის 

ალტერნატიულ წყაროს. 

2012 1 მარტს ცენტრი შემოსული დაწესებულების №2/01 – 64 წერილისა (ცენტრში 

რეგისტრაციის №03-1780) და დოკუმენტების თანახმად, სკოლას საჩუქრად გადაეცა 

გენერატორი. 

1.2 ბიბლიოთეკაში ზოგიერთ სახელმძღვანელოზე არ არის დაკრული ჯიბაკები. 

1.3 სკოლას შენობის მხოლოდ პირველ სართულზე აქვს პანდუსები. აღსანიშნავია ის, 

რომ კომპიუტერული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ლაბორატორია განთავსებულია 

II და III სართულებზე. შესაბამისად, ვერ მოხდება სსსმ მოსწავლის გადაადგილება სასურველ 

ლაბორატორიებში, ასევე, სკოლას არ აქვს ადაპტირებული სველი წერტილი (ხელის მოსაკიდი 

საყრდენი). 

1.4 სკოლას  აქვს 16  ვიდეოსამეთვალყურეო კამერა, აქედან 3 კამერა არ მუშაობდა. არ 

დასტურდება მათი ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისობა „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 წესებთან. 

1.5 სკოლას არ გააჩნია ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო 

დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები. 

1.6 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალები გადამოწმდა 

შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის არასწორი წარმოების ფაქტი. 

ჟურნალების გაკვეთილების ცხრილი შევსებულია მხოლოდ პირველი სემესტრისათვის, არ 

არის შეტანილი მეორე სემესტრის ცხრილი. მასწავლებლის მიერ აღნიშნული შენიშვნა არ აქვს 

სკოლის დირექტორს დამოწმებული. 

წარმოდგენილია ფოტოსურათები, რომლიდანაც დგინდება, რომ კედლებზე გაკრულია 

ხანძრის შემთხვევაში მოქცევის წესები და ჯანმრთელობის დაცვის წესები. სხვა რაიმე 

დოკუმენტი სკოლას არ წარმოუდგენია. 

დაწესებულების დირექტორის განმარტებით სკოლაში უკვე მოეწყო ადაპტირებული 

სველი წერტილი, ხოლო პანდუსები - დამზადების პროცესში იყო. 
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ვიდეოკამერებთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 

სკოლა ერთიანობაში ფლობს 16 ერთეულ კამერას, რომელთაგანაც 13 დამონტაჟებულია. 

სკოლას ათვისებული არ აქვს მე-4 სართული, რომლის კეთილმოწყობასაც უახლოეს 

მომავალში გეგმავს, შესაბამისად, 3 კამერა დამონტაჟდება ბოლო სართულზე. 

საბჭოს თავმჯდომარე ჩაეკითხა სკოლის დირექტორს კამერების მახასიათებლებზე. 

სკოლის წარმომადგენლის განცხადებით, დოკუმენტაცია ინახება სკოლაში. 

საბჭოს თავმჯდომარის განმარტებით, სკოლაში აუცილებელია მონიტორინგის ჯგუფის 

განმეორებითი ვიზიტი, რათა გადამოწმდეს 1.3 და 1.4 პუნქტებში დაფიქსირებული 

შენიშვნების გამოსწორების ფაქტი და შესაბამისი დოკუმენტაციის არსებობა. სკოლას 

აღნიშნული ხარვეზების გამოსწორებისათვის უნდა განსაზღვროდა 5 სამუშაო დღის ვადა.  

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - არასახელმწიფო საერო 

სკოლა ალბიონში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვის გადადების 

საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  

 

გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 

ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - 

არასახელმწიფო საერო სკოლა ალბიონში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების  

განხილვა და გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად განესაზღვროს 5 დღის ვადა. 
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17. შპს - ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა ,,ლამპარში“ 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სსსმ მოსწავლეთათვის სკოლას აქვს პანდუსები, რომლის მეშვეობითაც 

შესაძლებელია სსსმ მოსწავლის გადაადგილება შენობაში. თუმცა, დაწესებულებას სსსმ 

მოსწავლეთათვის არა აქვს ადაპტირებული სველი წერტილი. 

1.2 დაწესებულებას დაცვის უზრუნველსაყოფად ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს 

კერძო ორგანიზაცია შპს - ,,ვიქტორია სექურიტთან”. წესრიგისა და უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად დაწესებულებას არ ჰყავს მანდატური.  

1.3 სკოლას გაწერილი არა აქვს ხანძარსაწინააღმდეგო, სამედიცინო დახმარებისა და 

უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები. 

1.4 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვისა და აკადემიური შეფასების 

ჟურნალები გადამოწმდა შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის 

არასწორი წარმოების რამდენიმე ფაქტი. მაგალითად: IV და XII კლასის სასკოლო ჟურნალში 

არ არის შესაბამისად შეჯამებული და დაშტრიხული შესაბამისი გრაფები. 

1.5 სკოლის წიგნადი ფონდის რამდენიმე ეგზემპლარზე ბეჭედი არ არის დასმული. 

საბჭოს თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს სხდომის 

მიმდინარეობასთან, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში გამოთქმულ შეფასებებთან 

დაკავშირებით შენიშვნებისა და მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა. 

1.1 შენიშვნაზე დაწესებულების დირექტორმა საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს წევრებს წარუდგინა ფოტომასალა, რომელიც ადასტურებდა, რომ 

სკოლაში სსსმ მოსწავლეთათვის დამონტაჟებული იყო ადაპტირებული სველი წერტილი. 

1.2 შენიშვნაზე სკოლის დირექტორმა განმარტა, რომ შპს - ზვიად გამსახურდიას 

სახელობის დავით მენაფირის სკოლა ,,ლამპარს“ 2012 წლის 20 ივნისამდე ხელშეკრულება 

ჰქონდა დადებული დაცვის სამსახურთან. საბჭოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ მანდატურის 

სამსახური არის უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ამასთან, 

მანდატურის უნარ–ჩვევები მთლიანად ორინეტირებული და მორგებულია 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სპეციფიკაზე და მისი ჩანაცვლება შეუძლებელია 

დაცვის სამსახურით. დაწესებულების დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს წევრებს მოახსენა, 

რომ სკოლა სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან უახლოეს 

პერიოდში გააფორმებდა ხელშეკრულებას. 

1.3 შენიშვნასთან დაკავშირებით დაწესებულების დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს 

წევრებს წარუდგინა შპს - ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა 
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,,ლამპარის“ დირექტორის ბრძანება სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და საგანგებო 

სიტუაციების დროს გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ.  

1.4 შენიშვნაზე დაწესებულების წარმომადგენელმა განმარტა, რომ მასწავლებლებს, 

რომლებიც დარღვევებით აწარმოებდნენ სასკოლო ჟურნალებს, სკოლის დირექტორის მიერ 

გამოეცხადათ საყვედური. 

1.5 შენიშვნასთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ 

სკოლის ბიბლიოთეკაში არსებულ მხოლოდ რამოდენიმე წიგნზე არ იყო დასმული სასკოლო 

ბეჭედი. 

საბჭომ იმსჯელა მატერიალური რესურსის სტანდარტთან სკოლის შესაბამისობის 

საკითხზე და მიიჩნია, რომ ხარვეზების სრულად გამოსწორების დადასტურების მიზნით, 

მიზანშეწონილი იქნებოდა დაწესებულებისათვის 5 დღიანი ვადის განსაზღვრა, რათა 

დაწესებულებას წარმოედგინა ცენტრში შესაბამისი დოკუმენტაცია, ხოლო საჭიროების 

შემთხვევაში მომხდარიყო ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ადგილზე ხელახალი გადამოწმება. 

თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით 

მენაფირის სკოლა ,,ლამპარში“ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვის 

გადადების საკითხი. 

 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  

 

 

გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 

ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - ზვიად 

გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა ,,ლამპარში“ განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგების  განხილვა და გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად 

განესაზღვროს 5 დღის ვადა. 
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18. შპს - სკოლა ჩირაღდანში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ 

იცნობდნენ მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ 

იცნობდნენ საქმის მასალებს. სხდომის თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული 

მხარის წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ 

დაადასტურა, რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, სხდომის თავმჯდომარემ სთხოვა 

სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი 

განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 

აგვისტოს გადაწყვეტილებით, დაწესებულებას მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული 

რაოდენობა განესაზღვრა 563 მოსწავლით. მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტის დროს სკოლაში 

ირიცხებოდა 187 მოსწავლე. სკოლაში არის 29 ინდივიდუალური და 90 ორადგილიანი მერხით. 

შესაბამისად, არსებული კონტიგენტის გათვალისწინებით დაწესებულებას დამატებით 

ესაჭიროება 68 მერხი, ხოლო მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის 

უზრუნველსაყოფად - 444 ინდივიდუალური მერხი. 

1.2 სკოლას აქვს ლაბორატორია, თუმცა ვიზუალური დათვალიერებით არ 

დასტურდება მისი შესაბამისობა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 09 აგვისტოს №572 ბრძანებით განსაზღვრულ 

რეკომენდაციებთან. 

2012 წლის 29 თებერვალს შპს - ჩირაღდანმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1715), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ 2012 წლის 22 

თებერვალს შპს - ,,ინსტა-ჯორჯიასთან“ გააფორმა ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია-ანატომიის 

სასკოლო ლაბორატორიების აღჭურვილობაზე ნასყიდობის ხელშეკრულება. დაწესებულებამ 

2012 წლის 24 თებერვალს გადაიხადა ლაბორატორიების ღირებულების 10%.  

1.3 დაწესებულებაში არის ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა. 

გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის სკოლას არა აქვს ელექტროენერგიის მიწოდების 

ალტერნატიული წყარო. 

2012 წლის 29 თებერვალს შპს - ჩირაღდანმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1715), რომლის თანახმადაც, დავით დარჩიამ სკოლას აჩუქა 

ელექტროენერგიის გენერატორი. 

1.4 სკოლას სსსმ მოსწავლეთათვის აქვს პანდუსები, მაგრამ არა აქვს სათანადოდ 

მოწყობილი ადაპტირებული სველი წერტილი. 

2012 წლის 29 თებერვალს შპს - ჩირაღდანმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1715), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებას სსსმ 

მოსწავლეთათვის აქვს ადაპტირებული სველი წერტილი. 

1.5 დაწესებულებას არა აქვს პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და 

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის  მექანიზმები.  
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2012 წლის 29 თებერვალს შპს - ჩირაღდანმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1715), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ შეიმუშავა 

წესრიგისა და სამედიცინო დამხმარების უზრუნველყოფის მექანიზმები. 

1.6 სკოლას გააჩნია  5 (ხუთი) უსაფრთხოების კამერა, აქედან 4 შიდა პერიმეტრზეა 

განთავსებული, ხოლო 1 გარე პერიმეტრზე.  კამერები ჩართულია შიდა ქსელში და 

მიმდინარეობს ვიდეოჩაწერა. დაწესებულების მიერ ვერ იქნა წარმოდგენილი გარე კამერის 

ტექნიკური მახასიათებლები.  

2012 წლის 29 თებერვალს შპს - ჩირაღდანმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1715), რომლის თანახმადაც, დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილია კამერების სასაქონლო ზედანდები, რომელშიც არ იყო მოცემული კამერების 

ტექნიკური მახასიათებლები. 

1.7 მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალების შერჩევითმა 

შემოწმებამ აჩვენა, რომ საკლასო ჟურნალებში, არ არის შეტანილი სხვა სკოლაში გადასული 

მოსწავლეების ამორიცხვის ბრძანების რეკვიზიტები და საკლასო ჟურნალში გაკეთებულ 

შენიშვნებზე არ არის სკოლის დირექტორის ხელმოწერები.    

სხდომის თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს სხდომის 

მიმდინარეობასთან, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში გამოთქმულ შეფასებებთან 

დაკავშირებით შენიშვნებისა და მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა. 

სკოლის დირექტორმა აღნიშნა, რომ სკოლაში არსებული დოკუმენტაციით, 

დაწესებულების საკუთრებაშია 249 მერხი. სკოლაში 2012 წლის 2 მარტის მონაცემებით კი 

ირიცხება 187 მოსწავლე. შესაბამისად, მერხების რაოდენობა უზრუნველყოფს სასწავლო 

პროცესის ნორმალურ განხორციელებას. 

1.6  შენიშვნასთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენელმა განმარტა, რომ 

სკოლის მიერ მოხდა ახალი უსაფრთხოების კამერების შეძენა. სკოლის დირექტორმა 

წარმოადგინა უსაფრთხოების კამერების შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 

მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა დავით ჭეიშვილმა აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი ნასყიდობის 

ხელშეკრულების თანახმად უსაფრთხოების კამერების პარამეტრები შეესაბამებოდა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 29 აგვისტოს №1143 ბრძანებით 

განსაზღვრულ ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებსა და მათი დამონტაჟება-ექსპლუატაციის 

წესებს. 

1.7 შენიშვნასთან დაკავშირებით, სკოლის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ 

მასწავლებლებს, რომლებიც დარღვევებით აწარმოებდნენ სასკოლო ჟურნალებს, სკოლის 

დირექტორის მიერ გამოეცხადათ საყვედური. 

საბჭოს  თავჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - სკოლა ჩირაღდანის ავტორიზაციის 

გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 1 

წინააღმდეგი - 4 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - სკოლა ჩირაღდანის ავტორიზაციის გაუქმებასთან 

დაკავშირებით. 
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საბჭოს წევრის ნინო ძოწენის განმარტებით, მან მხარი დაუჭირა დაწესებულებისათვის 

ავტორიზაციის გაუქმების საკითხს, რადგანაც მიიჩნია, რომ  ხარვეზები სრულად არ იქნა 

გამოსწორებული.  
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19. შპს - სკოლა-ლიცეუმ „ლაზარეში“ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.  

თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელს, 

იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, რომ იცნობდა 

დასკვნას. შესაბამისად, თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის 

ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ბეგიაშვილმა, რომელმაც 

აღნიშნა, რომ 2012 წლის 29 თებერვალს დაწესებულებამ ცენტრში წარმოადგინა №277 

კორესპონდენცია, რომლის თანახმად მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებული 

ხარვეზები გამოსწორებულია, გარდა ორი ხარვეზისა, კერძოდ: 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 დაწესებულებას არ გააჩნია სპორტული დარბაზი, სპორტის სახეობად არჩეული 

აქვთ მაგიდის ჩოგბურთი და ჭადრაკი. სპორტულ დარბაზად იყენებს სტანდარტული ზომის 

ოთახს, სადაც განთავსებულია ჩოგბურთის მაგიდები. 

1.2 ვერ იქნა წარმოდგენილი გარე კამერის ტექნიკური მახასიათებლები. 

დაწესებულების მიერ ცენტრში წარმოდგენილ კორესპონდენციას თან ახლდა გარე კამერის 

ტექნიკური პარამეტრების ამსახველი დოკუმენტაცია. მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 

გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მოცემული კამერა არ არის შესაბამისი სტანდარტით 

დადგენილ მოთხოვნებთან. 

 საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენელს, ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ 

ზემოაღნიშნულის გარდა, ყველა ხარვეზი გამოასწორა. მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენელი, ივანე ალავიძე, დეთანხმა საბჭოს თავჯდომარეს. 

საბჭომ იმსჯელა მატერიალური რესურსის სტანდარტთან შპს - სკოლა-ლიცეუმ  

,,ლაზარეს“ შესაბამისობის საკითხზე და მიიჩნია, რომ მიზანშეწონილი იქნებოდა ხარვეზების 

სრულად გამოსწორებისათვის დაწესებულებისათვის 2 კვირიანი (10 სამუშაო დღე) ვადის 

განსაზღვრა. 

საბჭომ მიმართა თხოვნით მონიტორინგის სამსახურს, რომ განსაზღვრული ვადის 

გასვლის შემდეგ მომხდარიყო 1.1 და 1.2 შენიშვნების ხელახლა გადამოწმება. 

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - სკოლა-ლიცეუმ  ,,ლაზარეში“ 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვის გადადების საკითხი. 

 

 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  
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გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 

ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - სკოლა-

ლიცეუმ ,,ლაზარეში“ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების  განხილვა და 

გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად განესაზღვროს 14 დღის ვადა. 
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20. შპს - მრავალდარგოვანი სამეცნიერო - ტექნიკური კომერციული ფირმა ”გიჩი” კერძო 

სკოლა ”ჯეჯილში” განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.  

თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელს, 

იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, რომ იცნობდა 

დასკვნას. შესაბამისად, თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის 

ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ ხარვეზებზე, კერძოდ: 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სკოლას აქვს ლაბორატორია. თანხა სრულად არის გადახდილი, თუმცა 

აღჭურვილობა არ არის განთავსებული ოთახში, ლაბორატორიის ინვენტარი მოთავსებულია 

სარდაფში მუყაოს ყუთებში. 

ცენტრში 2012 წლის 1 მარტს შემოვიდა დაწესებულების კორესპონდენცია შესაბამისი 

დოკუმენტებით, რომლის მიხედვითაც სკოლა უახლოეს მომავალში აპირებს შენობის 

შეცვლას, კერძოდ, აბაშიძის №15-ში მდებარე №41 საჯარო სკოლაში გადასვლას (ფლობა 

დასტურდება საჯარო რეესტრის ამონაწერით) და სწორედ ამ გარემოებამ გამოიწვია 

ლაბორატორიის აღჭურვილობის დასაწყობება. 

1.2 სკოლის ბიბლიოთეკაში წიგნები დალაგებულია ანბანური სისტემით. 

წიგნების პირველ და მეჩვიდმეტე გვერდებზე არ არის ბეჭდები დასმული. ბიბლიოთეკას არ 

აქვს ანაბანური საძიებო კატალოგი. 

წერილით დგინდება, რომ სკოლამ დაამზადა სპეციალური ბეჭედი ბიბლიოთეკისათვის 

და დაიწყო წიგნების ბიბლიოგრაფიული წესით დამუშავება და ანბანური საძიებო კატალოგის 

წარმოება. წერილს თან ერთვის ერთ-ერთი წიგნის პირველი და მე-17  გვერდის ასლი, 

რომელიც ბეჭედდასმულია და ანბანური საძიებო კატალოგის ერთი გვერდის ასლი. 

1.3 სკოლას აქვს კერძო სამართლის იურიდიული პირების  

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის განკუთვნილი 5 (ხუთი) უსაფრთხოების 

კამერა, მაგრამ არ დასტურდება მათი შესაბამისობა „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 წესებთან. 

1.4 სკოლის პირველი შენობის არც ერთ სართულზე არ არის დამონტაჟებული ვიდეო 

კამერები. 

მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტის შემდგომ, სკოლამ გააფორმა ხელშეკრულება შპს - 

პროფეშენ ტექნოლოჯთან, რომლის საგანს წარმოადგენს ზემოაღნიშნული ბრძანების 

შესაბამისი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის დამონტაჟება. სკოლის მიერ წარმოდგენილია 

საგადახდო დავალება და ორი ხელშეკრულა, რომელთა თანახმადაც სკოლის ახალ შენობაში 
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მოხდება კამერის დემონტაჟი და 6 ახალი კამერის დამონტაჟება, აგრეთვე, 2 კამერის 

დამონტაჟება, რომელიც შესაბამისობაშია ბრძანებით დათვალისწინებულ პარამეტრებთან. 

1.5 სკოლას არ აქვს შემუშავებული პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის 

მექანიზმები.  

წარმოდგენილია სკოლის დირექტორის მიერ დამტკიცებული სამედიცინო დახმარების 

აღმოჩენის პროცედურა. 

1.6 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვისა და აკადემიური შეფასების 

ჟურნალები გადამოწმდა შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის 

არასწორი წარმოების ფაქტი. XII კლასის სასკოლო ჟურნალის გაკვეთილების ცხრილი 

შევსებულია მხოლოდ პირველი სემესტრისთვის, არ არის შევსებული მეორე სემესტრის 

ცხრილი. მასწავლებლის მიერ დაფიქსრებული შენიშვნა სკოლის დირექტორს არ აქვს 

ხელმოწერით დამოწმებული. 

სკოლამ წარმოადგინა ჟურნალის გვერდების ასლები და წერილში მიუთითებს, რომ 

შეტანილია მეორე სემესტრის ცხრილი და დირექტორის ხელმოწერით დამოწმდა 

მასწავლებელთა მიერ დაფიქსირებული შენიშვნები. 

წერილით დგინდება, რომ მასწავლებელს მიეცა შენიშვნა, მაგრამ აღნიშნულის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი სკოლას არ წარმოუდგენია. 

საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა მონიტორინგის ჯგუფს, ფლობდა თუ არა 

სკოლა ლაბორატორიას. 

ივანე ალავიძის განცხადებით, ლაბორატორია სკოლის მართლზომიერ მფლობელობაშია. 

  საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს, 

ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ გამოასწორა ყველა ხარვეზი. 

მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, დაადასტურა 

ზემოაღნიშნული. 

საბჭომ განიხილა შპს - მრავალდარგოვანი სამეცნიერო - ტექნიკური კომერციული ფირმა 

”გიჩი” კერძო სკოლა ”ჯეჯილში” განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, 

რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - მრავალდარგოვანი სამეცნიერო - 

ტექნიკური კომერციული ფირმა ”გიჩი” კერძო სკოლა ”ჯეჯილის” ავტორიზაციის გაუქმების 

საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - მრავალდარგოვანი სამეცნიერო - ტექნიკური კომერციული 

ფირმა ”გიჩი” კერძო სკოლა ”ჯეჯილის” ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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21. შპს - არძანში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.  

თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელს, 

იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, რომ იცნობდა 

დასკვნას. შესაბამისად, თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის 

ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი. მონიტორინგის 

ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, რომელმაც ისაუბრა 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ ხარვეზებზე, კერძოდ: 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სკოლის ბიბლიოთეკაში არ არის სკოლის პედაგოგიური საბჭოს მიერ 

დამტკიცებული გრიფირებული სახელმძღვანელოები. არ აქვთ საინვენტარიზაციო წიგნი, 

თუმცა სკოლას შეძენილი აქვს საბიბლიოთეკო ელექტრონული კატალოგი ”Open Biblio”, 

რომელშიც ხდება წიგნების ინვენტარიზაცია. წიგნები თაროებზე დალაგებულია თემატურად. 

წიგნებში არ არის ჩალაგებული კეტერები, კეტერების მაგივრად არის მცირე ზომის ფურცელზე 

დაწერილი ინფორმაცია წიგნის დასახელებისა და ავტორის/ავტორების შესახებ. წიგნები 

მხოლოდ პირველ გვერდზეა დანონმრილი. ბეჭედი არ არის დასმული. არ არის ანბანური 

საძიებო კატალოგი. 

წარმოდგენილია საგადახდო დავალება სახელმძღვანელოების შესყიდვის შესახებ. 

საბჭოს თავმჯდომარემ დააზუსტებინა მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელს 

შენიშნის არსი. 

მიხეილ ტეფნაძის განცხადებით, სკოლამ, ვიზიტის დროს, სათანადო წესით ვერ 

დაადასტურა წიგნების ფლობა, ამასთანავე, დოკუმენტურად ვერ იქნა ნაჩვენები, გატანილი 

ჰქონდა თუ არა მოსწავლეებს აღნიშნული წიგნები. 

საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, 

აუცილებელი იყო თუ არა ბეჭდური კატალოგის არსებობა. 

მიხეილ ტეფნაძის განცხადებით, სკოლაში, ამჟამად, მუშავდება ელექტრონული 

კატალოგი, თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ბეჭდური ვერსია.  

დაწესებულების წარმომადგენლის განცხადებით, სკოლაში აუცილებლად დაიდება 

ბეჭდური ვერსიაც. მისი განცხადებით, წიგნები უკვე დამუშავებულია და მე-17 გვერდზეც 

არის ბეჭედდასმული. 

სკოლის დირექტორმა საბჭოს დამატებით წარუდგინა სსიპ - საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი. 

     საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენელს, ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ 

გამოასწორა ყველა ხარვეზი. მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, 

დაადასტურა ზემოაღნიშნული. 

საბჭომ განიხილა შპს - არძანში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, 

რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

შესაბამისად, თავჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - არძანის ავტორიზაციის 

გაუქმების საკითხი. 
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კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - არძანის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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22. შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულების დემირელის სახელობის კერძო 

სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ფურცხვანიძემ, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სკოლას აქვს ლაბორატორია. სკოლის ადმინისტრაციამ ვერ წარმოადგინა 

ინვენტარის სრული ჩამონათვალი. ვიზუალური დათვალიერებით არ დასტურდება მისი 

შესაბამისობა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 

წლის 09 აგვისტოს №572 ბრძანებით განსაზღვრულ ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების მატერიალური რესურსების პარამეტრებთან.  

 1.2 სკოლის ბიბლიოთეკაში არ არის სკოლის პედაგოგიური საბჭოს მიერ 

დამტკიცებული გრიფირებული სახელმძღვანელოების გარკვეული რაოდენობა. 

ბიბლიოთეკაში ვერ მოიძებნა IX კლასის სასწავლო სახელმძღვანელოები: საქართველოს 

ისტორიაში, გეოგრაფიაში, მუსიკასა და ფიზიკაში. ბიბლიოთეკას არ აქვს დებულება. 

1.3 სკოლას არ აქვს ადაპტირებული სველ წერილი სსსმ მოსწავლეთათვის (ხელის 

მოსაჭიდი საყრდენი). 

1.4 სკოლას აქვს 16 ვიდეო კამერა, აქედან 2 დამონტაჟებულია გარე პერიმეტრზე, თუმცა 

არ დასტურდება ტექნიკური პარამეტრების  შესაბამისობა  „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 წესებთან. 

1.5 სკოლას არ გააჩნია ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, 

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები. 

1.6 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალები გადამოწმდა 

შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის არასწორი წარმოების ფაქტი. 

კერძოდ, VIII კლასის სასკოლო ჟურნალში საგანი - ქართული ენა და ლიტერატურა არ არის 

შესაბამისი გრაფები შესაბამისი წესით დაშტრიხული. VII კლასის ჟურნალში არ არის 

დაფიქსირებული საგნები და მიმდინარე შეფასებები შეტანილია ფანქრით. აქვე, აღსანიშნავია 

ის გარემობაც, რომ სკოლის ერთ კლასში მოქმედებს ორი ჟურნალი, ერთი ქართულენოვანი 

საგნობრივი სწავლებისათვის და მეორე ინგლისურენოვანი საგნების სწავლებისათვის. 

ჟურნალებში საგნები შეტანილია იმის მიხედვით, თუ რა ენაზე ისწავლება საგანი. 

დაწესებულების წარმომადგენელმა საბჭოს წარუდგინა დოკუმენტაცია ლაბორატორიის 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 09 
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აგვისტოს №572 ბრძანებით განსაზღვრულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მატერიალური რესურსების პარამეტრებთან შესაბამისობის შესახებ.  

საბჭომ აღნიშნული ხარვეზი მოხსნა. 

ბიბლიოთეკასთან დაკავშირებულ შენიშვნაზე, სკოლის წარმომადგენელმა აღნიშნა, 

რომ წინა დღით მოხდა ბიბლიოთეკისათვის ოთახის შეცვლა და აღნიშნული გაუგებრობა ამ 

მიზეზით იყო გამოწვეული. წარმოდგენილი იქნა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში 

დაფიქსირებულ შენიშვნებთან დაკავშირებული ყველა სათანადო დოკუმენტაცია, ხოლო 

ჟურნალის წარმოების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით, სკოლის წარმომადგენელმა  

განაცხადა, რომ მასწავლებლებს გამოეცხადათ შენიშვნები. 

მონიტორინგის ჯგუფმა საბჭოს სხდომის ფარგლებში შეისწავლა წარმოდგენილი 

დოკუმენტები. 

     საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენელს, ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ 

გამოასწორა ყველა ხარვეზი. მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, 

დაადასტურა ზემოაღნიშნული. 

საბჭომ განიხილა შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულების დემირელის 

სახელობის კერძო სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, რომ 

სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დემირელის სახელობის კერძო სკოლის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი. 

 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულების 

დემირელის სახელობის კერძო სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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23. შპს - მწიგნობარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.  

თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელს, 

იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, რომ იცნობდა 

დასკვნას. შესაბამისად, თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის 

ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ბეგიაშვილმა, რომელმაც 

აღნიშნა, რომ 2012 წლის 29 თებერვალს დაწესებულებამ ცენტრში წარმოადგინა №ბ/1 

კორესპონდენცია, რომლის თანახმად მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებული 

ხარვეზები გამოსწორებულია, გარდა ერთი ხარვეზისა, კერძოდ: 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალები გადამოწმდა 

შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის არასწორი წარმოების ფაქტი. III 

კლასის სასკოლო ჟურნალში საგანი ქართული ენა და ლიტერატურა არ არის  შესაბამისი 

ფორმით დაჯამებული და ცარიელი გრაფები დაშტრიხული. გაკვეთილების ცხრილი 

შეტანილია მხოლოდ ერთი სემესტრისათვის, არ არის მეორე სემესტრის ცხრილი შეტანილი. 

საგანთა და სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალში არ არია მითითებული რომელი საგანი 

ჟურნალის რომელ გვერდებზეა. 

თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს საკუთარი მოსაზრების 

გამოთქმის შესაძლებლობა. დაწესებულების წარმომადგენლის განცხადებით ხარვეზი 

გამოსწორებულ იქნა, ხოლო ამ ფაქტის ამსახველი ფოტო-მასალა თან ერთვოდა ცენტრში 

წარმოდგენილ კორესპონდენციას.  

საბჭოს თავჯდომარემ მიმართა მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელს, ივანე 

ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ წარმოდგენილი ფოტო-მასალის მიხედვით 

დაწესებულებამ გამოასწორა ხარვეზი. მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე 

ალავიძემ, აღნიშნა, რომ ფოტო-მასალა მართლაც იყო წარმოდგენილი, თუმცა დაწესებულებას 

არ მიუმართავს ისეთი ზომებისათვის, რაც გამოიხატებოდა პასუხისმგებელი პირისადმი 

საყვედურის გამოცხადებაში. 

საბჭოს თავჯდომარემ აღნიშნა, რომ თუ სკოლაში ჟურნალის წარმოების წესი დაცულია, ეს 

უნდა ჩაითვალოს ხარვეზის რეალურ გამოსწორებად, ხოლო საყვედურისა თუ სხვა 

დისციპლინული სასჯელის დაკისრების საკითხს თავად დაწესებულება წყვეტს.   

 საბჭომ განიხილა შპს - მწიგნობარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და 

მიიჩნია, რომ სტანდარტი დაკმაყოფილებულია. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - მწიგნობარის ავტორიზაციის 

გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 
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გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - მწიგნობარის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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24. შპს - მნათობში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სკოლას აქვს ლაბორატორიის აღჭურვილობა, თუმცა ვიზუალური დათვალიერებით 

არ დასტურდება მისი შესაბამისობა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის 2011 წლის 09 აგვისტოს №572 ბრძანებით განსაზღვრულ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსების პარამეტრებთან. 

2012 წლის პირველ მარტს შპს - მნათობმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1775), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ 2012 წლის 24 

თებერვალს შპს - ,,ინსტა-ჯორჯიასთან“ გააფორმა ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია-ანატომიის 

სასკოლო ლაბორატორიების აღჭურვილობაზე ნასყიდობის ხელშეკრულება. შპს - მნათობმა 

გადაიხადა 3 200 ლარი. ხელშეკრულების თანახმად, მყიდველს ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში გამყიდველისთვის უნდა გადაერიცხა 

4600 ლარი. 

1.2 გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის სკოლას არა აქვს ელექტროენერგიის 

მიწოდების ალტერნატიული წყარო. 

2012 წლის პირველ მარტს შპს - მნათობმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1775), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ გურამ 

ცხოვრებაშვილისგან ჩუქების ხელშეკრულების საფუძველზე მიიღო გენერატორი. 

1.3 სკოლის ბიბლიოთეკაში განთავსებული წიგნები არ არის შესაბამისი ფორმით 

აღრიცხული. დაწესებულებას არა აქვს ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ინვენტარიზაციის 

წიგნი, ანბანური საძიებო კატალოგი და ბიბლიოთეკის დებულება. წიგბნებზე არ არის 

დამაგრებული ჯიბაკები და კეტერები. შესაბამის გვერდებზე არ არის დაფიქსირებული წიგნის 

ნომერი და დასმული ბეჭედი.  

2012 წლის პირველ მარტს შპს - მნათობმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1775), რომლის თანახმადაც, სკოლის დირექტორმა 2012 წლის 

27 თებერვალს დაამტკიცა შპს - მნათობის ბიბლიოთეკის დებულება. 

1.4 სკოლის კომპიუტერულ ლაბორატრიაში განთავსებული 13 კომპიუტერიდან 

მხოლოდ 1 მათგანია ჩართული ინტერნეტში. 

1.5 დაწესებულაბის საკუთრებაშია 3 ვიდეოკამერა, რომელთაგანაც ერთი მათგანი 

დამონტაჟებულია გარე პერიმეტრზე, ორი კი - შიდაზე. ვიდეო კამერების აღნიშნული 

რაოდენობა ვერ უზრუნველყოფს სკოლის შიდა პერიმეტრის სრულ კონტროლს. 

2012 წლის პირველ მარტს შპს - მნათობმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1775), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ 2012 წლის 22 



 

 

50 
 

თებერვალს შპს - ,,პროფეშენ ტექნოლოჯთან“ დადო ნასყიდობის ხელშეკრულება დამატებით 

1 ვიდეოკამერის შეძენის თაობაზე. ვიდეოკამერის საერთო ღირებულებას შეადგენს 2 250 

ლარს. შპს - მნათობს 2012 წლის 25 თებერვალის მდგომარეობით გადახდილი აქვს 495 ლარი. 

1.6 დაწესებულებას გაწერილი არა აქვს ხანძარსაწინააღმდეგო, სამედიცინო 

დახმარებისა და უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები. 

2012 წლის პირველ მარტს შპს - მნათობმა ცენტრში წარმოადგინა დოკუმენტაცია 

(ცენტრში რეგისტრაციის №03-1775), რომლის თანახმადაც, დაწესებულებამ შეიმუშავა 

ხანძარსაწინააღმდეგო და სამედიცინო დახმარებისა მექანიზმები.  

1.7 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვისა და აკადემიური შეფასების 

ჟურნალები გადამოწმდა შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის 

არასწორი წარმოების ფაქტები. მაგალითად: XII კლასის სასკოლო ჟურნალის გაკვეთილების 

ცხრილი არ არის შევსებული, საგანთა და სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი არასრულადაა 

შევსებული,  სკოლის დირექტორს არ აქვს დამოწმებული მასწავლებლის მიერ 

დაფიქსირებული შენიშვნა. II და VIII კლასის ჟურნალში გაკეთილების ცხრილი შევსებულია 

მხოლოდ პირველი სემესტრსათვის, არ არის შევსებული II სემესტრი, არ არის შესაბამისად 

შეჯამებული და დაშტრიხული შესაბამისი გრაფები. 

1.8 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით 

სკოლას მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა განესაზღვრა 160 მოსწავლით. 

დაწესებულებაში ვიზიტის დროს იყო 71 ორადგილიანი მერხი.  

სხდომის თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს სხდომის 

მიმდინარეობასთან, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში გამოთქმულ შეფასებებთან 

დაკავშირებით შენიშვნებისა და მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა. 

1.3 და 1.4 შენიშვნებთან დაკავშირებით დაწესებულების დირექტორმა განმარტა, რომ 

მოცემული ხარვეზები იყო გამოსწორებული. აღნიშნულის დასადასტურებლად სკოლის 

დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს წევრებს წარუდგინა შესაბამისი ფოტომასალა. 

1.7 შენიშვნაზე დაწესებულების წარმომადგენელმა განმარტა, რომ მასწავლებლებს, 

რომლებიც დარღვევებით აწარმოებდნენ სასკოლო ჟურნალებს, სკოლის დირექტორის მიერ 

გამოეცხადათ საყვედური. 

საბჭომ იმსჯელა მატერიალური რესურსის სტანდარტთან სკოლის შესაბამისობის 

საკითხზე და მიიჩნია, რომ ხარვეზების სრულად გამოსწორების დადასტურების მიზნით, 

მიზანშეწონილი იქნებოდა დაწესებულებისათვის 14 დღიანი ვადის განსაზღვრა, რათა 

დაწესებულებას წარმოედგინა ცენტრში შესაბამისი დოკუმენტაცია, ხოლო საჭიროების 

შემთხვევაში მომხდარიყო ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ადგილზე ხელახალი გადამოწმება. 

თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - მნათობში განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგების განხილვის გადადების საკითხი. 

 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  
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გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 

ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - 

მნათობში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა და გამოვლენილი 

ხარვეზების გამოსასწორებლად განესაზღვროს 14 დღის ვადა. 
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25. შპს - ოაზისში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

საბჭოს თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. საბჭოს თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, 

რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სკოლას აქვს ლაბორატორიის გარკვეული რაოდენობის ინვენტარი, რომელიც 

განთავსებული არ არის საკლასო ოთახში, არამედ ყუთებში. დაწესებულებას შპს - „ჯეო 

დეკორისთვის“ ლაბორატორიის ღირებულება სრულად აქვს გადახდილი.  

1.2 გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის სკოლას არა აქვს ელექტროენერგიის 

მიწოდების ალტერნატიული წყარო. 

1.3 სკოლასა შემუშავებული არა აქვს ბიბლიოთეკის დებულება და ანბანური საძიებო 

კატალოგი. ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნების გვერდებზე არ არის დასმული სკოლის ბეჭედი 

და არ არის მინიჭებული შესაბამისი ნომერი. 

1.4 სსსმ მოსწავლეთათვის სკოლის შენობის კიბეებზე პანდუსებით გადაადგილება 

შესაძლებელია მხოლოდ პირველ და მეორე სართულზე. პანდუსები არ არის დამონტაჟებული 

მესამე და მეოთხე სართულებზე ასავლელ კიბეებზე. დაწესებულებას არა აქვს ადაპტირებული 

სველი წერტილი. 

1.5 სკოლას არა აქვს სამედიცინო ოთახი, თუმცა აქვს სხვადასხვა სახის პირველადი 

დახმარების მედიკამენტები. 

1.6 სკოლას აქვს მხოლოდ 4 უსაფრთხოების კამერა. აქედან 3 მათგანი შეესაბამება 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 29 აგვისტოს №1143 ბრძანებით 

განსაზღვრულ ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებსა და მათი დამონტაჟება-ექსპლუატაციის 

წესებს. აღნიშნული რაოდენობის კამერები ვერ უზრუნველყოფენ სკოლის შენობის შიდა და 

გარე პერიმეტრის სრულ კონტროლს. 

1.7 სკოლას შემუშავებული არა აქვს ხანძარსაწინააღმდეგო, სამედიცინო დახმარების 

აღმოჩენისა და უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები. 

1.8 სკოლას აქვს გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) და მოკლევადიანი განვითარების 

გეგმები, თუმცა სკოლის დირექტორის მიერ წარმოდგენილი გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) 

სტრატეგიული გეგმა მოიცავს 2009-2015 სასწავლო წლებს. 

1.9 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვისა და აკადემიური შეფასების 

ჟურნალები გადამოწმდა შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის 

არასწორი წარმოების ფაქტი. X კლასის სასკოლო ჟურნალში არ არის შევსებული მეორე 

სემესტრის გაკვეთილების ცხრილი, შესაბამისად არ არის შეჯამებული და დაშტრიხული 

შესაბამისი გრაფები. 
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1.10 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით 

სკოლას მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა განესაზღვრა 350 მოსწავლით. 

დაწესებულებაში ვიზიტის დროს იყო 214 მერხი.  

სხდომის თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს სხდომის 

მიმდინარეობასთან, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში გამოთქმულ შეფასებებთან 

დაკავშირებით შენიშვნებისა და მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა. 

დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ადგილზე შესწავლის 

შედეგად მონიტორინგის სამსახურმა გამოსწორებულად ჩათვალა მონიტორინგის ჯგუფის 

დასკვნაში მოცემული 1.1 და 1.2 შენიშვნები, რომლებიც ეხებოდა საბუნებისმეტყველო 

ლაბორატორიებსა და ელექტროენერგიის მიწოდების ალტერნატიულ წყაროს. 

დაწესებულების წარმომადგენელმა განმარტა, რომ მათ მიერ მოხდა სკოლის 

ბიბლიოთეკის დებულების შემუშავება და შესაბამისად, მონიტორინგის ჯფუფის დასკვნაში 

დაფიქსირებული 1.3 შენიშვნა იყო გამოსწორებული. აღნიშნული ასევე დაადასტურა 

მონიტორინგის სამსახურმა. 

1.4 შენიშვნასთან დაკავშირებით, სკოლის დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს 

წარუდგინა სსსმ მოსწავლეთათვის დამონტაჟებული ადაპტირებული სველი წერტილის 

ამსახველი ფოტომასალა. 

საბჭოს თავმჯდომარე დაინტერესდა შესაძლებელი იყო თუ არა სკოლაში პირველადი 

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა მიხეილ ტეფნაძემ 

განმარტა, რომ შპს - ოაზისში შესაძლებელი იყო პირველადი სამედიცინო დახმარების 

აღმოჩენა.  

1.6 შენიშვნაზე სკოლის წარმომადგენელმა ავტორიზაციის საბჭოს წარუდგინა 

უსაფრთხოების კამერების შეძენისა და დამონტაჟების დოკუმენტაცია. მონიტორინგის 

სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ადგილზე გადამოწმების შედეგად 

აღნიშნული ხარვეზი გამოსწორებულად ჩაითვალა. 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ადგილზე გადამოწმების შედეგად მონიტორინგის 

სამსახურმა დაადგინა, რომ 1.7 და 1.8 შენიშვნები იყო გამოსწორებული. 

1.9 შენიშვნასთან დაკავშირებით სკოლის წარმომადგენელმა განმარტა, რომ იმ  

მასწავლებლებს, რომლებიც არასწორად აწარმოებდნენ სასკოლო ჟურნალებს, გამოუცხადეს 

საყვედური. 

1.10 შენიშვნაზე სკოლის დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს მოახსენა, რომ 

დამატებით სკოლას დასაწყოებული ჰქონდა 140 მერხი. შესაბამისად, დაწესეწბულებას ჯამში 

ჰქონდა 354 მერხი. აღნიშნულის დასადასტურებლად სკოლის დირექტორმა წარმოადგინა 

სასკოლო მერხების მიღება-ჩაბარების აქტი. 

თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - ოაზისის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება შპს - ოაზისის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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26. შპს - სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულ სკოლა „ბინულში” 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.  

თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ 

მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ იცნობდნენ საქმის 

მასალებს. თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელს, 

იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ დაადასტურა, რომ იცნობდა 

დასკვნას. შესაბამისად, თავმჯდომარემ სთხოვა სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის 

ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ნინო ბეგიაშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სკოლას არ აქვს გენერატორი გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის. 

1.2 სკოლას არ აქვს სსსმ მოსწავლეთათვის ადაპტირებული სველი წერტილი. 

1.3 სკოლას არ აქვს სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და უსაფრთხოების დაცვის 

მექანიზმები. 

1.4 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვისა და აკადემიური შეფასების 

ჟურნალები გადამოწმდა შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის 

არასწორი წარმოების ფაქტი. მაგალითად: I და XII კლასის სასკოლო ჟურნალში არ არის 

შევსებული მეორე სემესტრის გაკვეთილების ცხრილი, არასრულადაა შევსებული საგანთა და 

სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი, შესაბამისად არ არის ჩამოჯამებული და დაშტრიხული 

შესაბამისი გრაფები. 

თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს საკუთარი მოსაზრების 

გამოთქმის შესაძლებლობა. დაწესებულების წარმომადგენლის განცხადებით ყველა ხარვეზი 

გამოსწორებულია, კერძოდ, 1.1 შენიშვნასთან დაკავშირებით სკოლამ შეიძინა გენერატორი, 1.2 

შენიშვნასთან დაკავშირებით მოაწყო ადაპტირებული სველი წერტილი სსსმ 

მოსწავლეთათვის, 1.3 შენიშვნასთან დაკავშირებით მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტის დროს 

არსებობდა კედელზე გამოკრული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და უსაფრთხოების 

დაცვის მექანიზმები, რომლებიც ამ ეტაპზე უკვე არსებობს სკოლაში დოკუმენტის სახით; 

ხოლო 1.4 შენიშვნასთან დაკავშირებით მოხდა ჟურნალის წარმოების წესების დაცვით ყველა 

შენიშვნის გათვალისწინება. ზემოაღნიშნულის დამადასტურებელი მასალა დაწესებულების 

წარმომადგენელმა ზეპირ მოსმენაზე გადასცა მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენლებს.  

საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა კითხვით მონიტორინგის სამსახურის 

წარმომადგენელს, ივანე ალავიძეს, ადასტურებდა თუ არა იგი, რომ დაწესებულებამ 

გამოასწორა ყველა ხარვეზი. მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენელმა, ივანე ალავიძემ, 

დაადასტურა ზემოაღნიშნული. 

 საბჭომ განიხილა შპს - სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულ 

სკოლა „ბინულში” განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და მიიჩნია, რომ სტანდარტი 

დაკმაყოფილებულია. 

 შესაბამისად, თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  შპს - სწავლების თანამედროვე 

ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული სკოლა „ბინულის” ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი. 
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კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 0 

წინააღმდეგი - 5 

 

გადაწყვეტილება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე გამოვლენილი 

გარემოებების შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, შეწყდეს 

ადმინისტრაციული წარმოება  შპს - სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 

ორიენტირებული სკოლა „ბინულის” ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. 
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27. შპს - დათაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დაწესებულების წარმომადგენელს მიმართა, ხომ არ ჰქონდა საბჭოს 

წევრების მიმართ აცილება. წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ საბჭოს წევრების მიმართ 

აცილება არ ჰქონდა.   

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ 

იცნობდნენ მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. საბჭოს წევრებმა დაადასტურეს, რომ 

იცნობდნენ საქმის მასალებს. სხდომის თავმჯდომარემ კითხვით მიმართა დაინტერესებული 

მხარის წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას. მხარემ 

დაადასტურა, რომ იცნობდა დასკვნას. შესაბამისად, სხდომის თავმჯდომარემ სთხოვა 

სხდომის მდივანს, რომ მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა - დაერთოს ოქმს, როგორც მისი 

განუყოფელი ნაწილი.  

მონიტორინგის ჯგუფის პოზიცია საბჭოს წინაშე წარადგინა ლაშა მარგიშვილმა, 

რომელმაც ისაუბრა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებზე. 

1. მატერიალურ რესურსთან მიმართებით: 

1.1 სკოლა მდებარეობს ქ. თბილისში, მარგიანის ქ.№1. მონიტორინგის ჯგუფის 

ვიზიტის დროს სკოლის ადმინისტრაციამ აღნიშნულ ფართზე ვერ წარმოადგინა ამონაწერი 

საჯარო რეესტრიდან. 

1.2 სკოლა შენობის დიდ ოთახს (მანსარდა) იყენებს სპორტის გაკვეთილისთვის. 

1.3 სკოლას აქვს ლაბორატორიის გარკვეული ინვენტარი, თუმცა ჯგუფის ვიზიტისას 

იმის გამო, რომ არ იყო შესაბამისი ფორმით განთავსებული საკლასო ოთახში და არ იქნა 

წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტი ლაბორატორიის აღწერილობის შესახებ, ვერ 

დადგინდა მისი შესაბამისობა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის 2011 წლის 09 აგვისტოს №572 ბრძანებით განსაზღვრულ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსების პარამეტრებთან. 

1.4 გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის სკოლას არა აქვს ელექტროენერგიის 

მიწოდების ალტერნატიული წყარო. 

1.5 ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის გარკვეულ ერთეულებზე არ არის მინიჭებული 

ნომერი და დასმული ბეჭედი. შერჩევითი პრინციპით გადამოწმდა სასწავლო 

სახელმძღვანელოები, რა დროსაც ბიბლიოთეკაში არ აღმოჩნდა: X კლასის მათემატიკა და IX 

კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელო. სკოლის დირექტორის განმარტებით აღნიშნული 

სახელმძღვანელოები გატანილია მოსწავლეების მიერ, თუმცა აღნიშნული ფაქტი არ 

დადასტურდა მოსწავლეთა ფორმულარებით. 

1.6 სსსმ მოსწავლეთათვის სკოლას არა აქვს პანდუსები და ადაპტირებული სველი 

წერტილი. 

1.7 სკოლას აქვს 4 ინტერნეტით უზრუნველყოფილი კომპიუტერი. სკოლის ვებგვერდი 

ასრულებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ფუნქციას. 

1.8 მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტისას სკოლაში არ იყო დამონტაჟებული 

ვიდეოსამეთვალყურეო კამერები. 

1.9 სკოლას არა აქვს ხანძარსაწინააღმდეგო, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და 

უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები. 

1.10 მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვისა და აკადემიური შეფასების 

ჟურნალები გადამოწმდა შერჩევითი პრინციპით, რა დროსაც დაფიქსირდა ჟურნალის 

არასწორი წარმოების ფაქტი. მაგალითად: XI კლასის სასკოლო ჟურნალში მასწავლებლის მიერ 

დაფიქსირებული შენიშვნა დირექტორის მიერ არ არის შესაბამისი ფორმით დამოწმებული. 
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სხდომის თავმჯდომარემ მისცა დაწესებულების წარმომადგენელს სხდომის 

მიმდინარეობასთან, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში გამოთქმულ შეფასებებთან 

დაკავშირებით შენიშვნებისა და მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა. 

შპს - დათას დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს წარუდგინა ამონაწერი საჯარო 

რეესტრიდან, რომლის თანახმადაც სკოლა ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე ფლობს 

160.15 კვ.მ. ფართს. 

1.2 შენიშვაზე დაწესებულების წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ სკოლას სპორტის 

გაკვეთილად არჩეული ჰქონდა საბრძოლო ხელოვნება. სკოლას დამატებით სპორტულ 

დარბაზთან ჰქონდა გაფორმებული მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც სკოლის 

მოსწავლეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ესარგებლათ აღნიშნული სპორტული დარბაზით. 

მოცემული ინფორმაცია დაადასტურა მონიტორინგის სამსახურმა. 

1.3 შენიშვნასთან დაკავშირებით სკოლის დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს 

წარუდგინა შპს - ინსტა-ჯორჯიასთან ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია-ანატომიის 

ლაბორატორიების თაობაზე დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულება. დოკუმენტაციის 

ადგილზე შემოწმების შედეგად, მონიტორინგის სამსახურმა მოცემული შენიშვნა მოხსნა. 

1.4 შენიშვნასთან დაკავშირებით, დაწესებულების დირექტორმა აღნიშნა, რომ სკოლას 

ელექტროენერგიის მიწოდების ალტერნატიული წყარო ჰქონდა შეძენილი.  

1.6 შენიშვნაზე სკოლის წარმომადგენელმა განმარტა, რომ სსსმ მოსწავლეთათვის 

სკოლა უახლოეს მომავალში დაამონტაჟებდა ადაპტირებულ გარემოს. 

1.8 შენიშვნასთან დაკავშირებით სკოლის დირექტორმა განმარტა, რომ დაწესებულებას 

ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული შპს - ჯესკო ჯგუფთან უსაფრთხოების კამერების 

შეძენისა და დამონტაჟების თაობაზე. 

1.9 შენიშვნასთან დაკავშირებით დაწესებულების წარმომადგენელმა განმარტა, რომ 

სკოლას შემუშავებული ჰქონდა ხანძარსაწინააღმდეგო, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა 

და უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები. აღნიშნულის დასადასტურებლად სკოლის 

დირექტორმა ავტორიზაციის საბჭოს წარუდგინა შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

1.10 შენიშვნაზე დაწესებულების წარმომადგენელმა განმარტა, რომ მასწავლებლებს, 

რომლებიც დარღვევებით აწარმოებდნენ სასკოლო ჟურნალებს, სკოლის დირექტორის მიერ 

გამოეცხადათ საყვედური. 

საბჭომ იმსჯელა მატერიალური რესურსის სტანდარტთან სკოლის შესაბამისობის 

საკითხზე და მიიჩნია, რომ ხარვეზების სრულად გამოსწორების დადასტურების მიზნით, 

მიზანშეწონილი იქნებოდა დაწესებულებისათვის 14 დღიანი ვადის განსაზღვრა, რათა 

დაწესებულებას წარმოედგინა ცენტრში შესაბამისი დოკუმენტაცია, ხოლო საჭიროების 

შემთხვევაში მომხდარიყო ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ადგილზე ხელახალი გადამოწმება. 

თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს - დათაში განხორციელებული მონიტორინგის 

შედეგების განხილვის გადადების საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე - 5 

წინააღმდეგი - 0  

 

 

გადაწყვეტილება: 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 
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ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულების“ 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გადაიდოს შპს - დათაში 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა და გამოვლენილი ხარვეზების 

გამოსასწორებლად განესაზღვროს 14 დღის ვადა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




