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დამტკიცებულია სკოლის დირექტორის
2017 წლის 11 სექტემბრის №93 ბრძანებით

შინაგანაწესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება - შპს ვ. ესვანჯიას სახ. იტალიური სკოლა
„ცისკრის“ (შემდგომში - „სკოლის“) შინაგანაწესი შემუშავებულია ზოგადსაგანმანათლებლო
სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად,
არეგულირებს სკოლის საგანმანათლებლო საქმიანობას, მართვის პრინციპებს და წესებს. სკოლის
შინაგანაწესით დადგენილი მოთხოვნების დაცვა სავალდებულოა და თანაბრად ვრცელდება
სკოლის თანამშრომლებზე, მოსწავლეებზე, მათ მშობლზე/კანონიერი წარმომადგენლებზე,
მოწვეულ სპეციალისტებზე, ასევე სკოლის ტერიტორიაზე მყოფ ნებისმიერ პირზე;
1.2 შინაგანაწესი ადგენს სკოლაში სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ორგანიზაციის
ფორმებს, კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრავს ამ პროცესის მონაწილეთა უფლებებსა და
მოვალეობებს, შინაგანაწესის მიზანია თანამშრომლების მიერ პროფესიული საქმიანობის
შესრულების რეგლამენტის (წესის) განსაზღვრა. შინაგანაწესი უზრუნველყოფს მოსწავლეს
სათანადო ხარისხის საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებით, ასევე ეთიკური
ნორმების დაცვით, მოსწავლის უფლებების და მოვალეობების განსაზღვრას. შინაგანაწესი
წარმოადგენს სკოლის მარეგლამენტირებელ დოკუმენტს, რომლის გადახედვა და განახლება
ხორციელდება ყოველწლიურად, ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე.
1.3 შინაგანაწესი წარმოადგენს სკოლასა და დასაქმებულებს შორის გაფორმებული შრომითი
ხელშეკრულების შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილს;
1.4 შინაგანაწესი წარმოადგენს სკოლისა და მოსწავლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს
შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილს;
1.5 სკოლის შინაგანაწესი განსაზღვრავს:

1.5.1 სკოლის მართვის პრინციპებს;
1.5.2 სკოლის სამუშაო რეჟიმს;
1.5.3 სკოლაში მიღების პირობებs;
1.5.4 შრომითი ურთიერთობის პირობებს;
1.5.5 სკოლაში დასაქმებულ პირთა ქცევის ნორმებს;
1.5.6 სამსახურში დაგვიანებით გამოცხადებას, გამოუცხადებლობის შეტყობინების წესს და
შესაბამის ღონისძიებებს;
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1.5.7 სკოლის მოსწავლეთა ქცევის ნორმებს და უფლება-მოვალეობებს;
1.5.8 სკოლის წახალისების ფორმებს;
1.5.9 პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის, ეთიკის კოდექსისა და სკოლის
შინაგანაწესის მოთხოვნათა დარღვევისათვის;
1.5.10 შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგად ინსტრუქციას;
1.5.11 განცხადების/საჩივრის განხილვის წესს;
1.5.12 დასკვნით დებულებებს.

1.6 შინაგანაწესი ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისათვის - განთავსებულია
სკოლის სერვერზე და გამოკრულია სკოლის საინფორმაციო დაფაზე.

მუხლი 2. შინაგანაწესის განმარტება და მიზანი

2.1. შინაგანაწესი არ შეიძლება შეზღუდულად იქნეს განმარტებული. მისი დებულებები
სრულად გამოიყენება დაწესებულების თანამშრომელებისა და მოსწავლეების ისეთი ქცევის
მიმართ, რომლებიც შინაგანაწესში არ არის მოხსენიებული, მაგრამ თავისთავად გამომდინარეობს
ამ შინაგანაწესის პრინციპებიდან. სკოლის შინაგანაწესის მიზანია სკოლაში ქცევის ნორმების
დამკვიდრება, რომლებიც ხელს უწყობს:

2.1.1. სკოლის მისიის, მიზნების, ფუნქციების განხორციელებას;
2.1.2. შრომის დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფას და სკოლის პერსონალის მიერ
სამსახურებრივ მოვალეობათა პროფესიონალურ განხორციელებას;
2.1.3. ადამიანის უფლებათა დაცვას საყოველთაოდ მიღებული სტანდარტებით;
2.1.4. სკოლაში სამართლიანი, ეფექტური, მიუკერძოებელი და კვალიფიციური საქმიანობის
განხორციელებას;
2.1.5. პერსონალის კვალიფიკაციის დონისა და პროფესიული ჩვევების გამოვლენის
ხელშეწყობას;
2.1.6. პროფესიულ საქმიანობაში კანონმდებლობის და დაწესებულებაში მოქმედი აქტების
მოთხოვნების დაცვას;
2.1.7. სკოლის მიმართ საზოგადოებაში ავტორიტეტის და პრესტიჟის განმტკიცებას.

მუხლი 3. სკოლის მიზანი და ამოცანები

3.1 სკოლის მიზანია:
3.1.1 მოსწავლეთა მიერ თითოეულ აკადემიურ საგანში ცოდნის მიღება, უნარების
განვითარება და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, ეთიკის ძირითადი ნორმების
გაცნობა და დაცვა, პიროვნული ფასეულობების სისტემის განვითარება
ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროში არსებული სტანდარტების შესაბამისად;
3.1.2 თითოეული მოსწავლის სტიმულირება სოციალური ჩართულობისა და ეფექტური
კომუნიკაციის კუთხით;

3.2 სკოლის ამოცანებია:
3.2.1 საიმედო, კეთილგანწყობილი და უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც თითოეულ
მოსწავლეს დაეხმარება სკოლაში საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად
განვითარებასა და გამოვლენაში;
3.2.2 თითოეული ბავშვის მონდომებისა და შემოქმედებითი აქტივობის წახალისება;
3.2.3 მოსწავლეებში დამოუკიდებელი და ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების
გამომუშავება;
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3.2.4 კრიტიკული აზროვნების სტიმულირება;
3.2.5 მომავალ თაობაში საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

მუხლი 4. სკოლის მართვის პრინციპები

4.1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების უმაღლეს მმართველობით ორგანოს
წარმოადგენს დამფუძნებელთა საბჭო, რომლის ფუნქციები განსაზღვრულია შპს ვ. ესვანჯიას სახ.
იტალიური სკოლა ,,ცისკრის ’’ წესდებით.
4.2. სკოლის მართვას ახორციელებს სკოლის მენეჯმენტი ხარისხის მართვის საერთაშორისო
სისტემის ISO 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნების გათვალისწინებით.
4.3. სკოლის მენეჯმენტი შედგება: დირექტორისა და პირველი დონის მენეჯერებისაგან
(დირექტორის მოადგილეები, მთავარი კონსულტანტი, ხარისხის მართვის მენეჯერი,
ფინანსური მენეჯერი, ტექნიკური დირექტორი და პროფესიული განვითარების ლაბორატორიის
ხელმძღვანელი).
4.4. სკოლის მენეჯმენტის პასუხისმგებლობაა განსაზღვროს ორგანიზაციის სტრუქტურა და
მართვის სისტემა. ორგანიზაციის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კოორდინირებული
ფუნქციონირებისა და ანგარიშგების პროცესი განსაზღვრულია სკოლის ორგანოგრამით და
პროცესთა სქემით. სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები და ვალდებულებები
განასაზღვრულია შესაბამისი დებულებებით და პროცედურებით, ხოლო თითოეული
თანამშრომლის - სამუშაოს აღწერილობებით (თანამდებობრივი ინსტრუქციებით).
4.5. სკოლის მენეჯმენტი იცავს, სკოლის თანამშრომელთა, მოსწავლეთა ინტერესებს,
ზრუნავს უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნისათვის, იცავს ეთიკის ნორმებს
მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან, მშობლებთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირებთან
ურთიერთობაში, ადგენს სასკოლო რეგულაციის წესებს.
4.6. სკოლის მენეჯმენტი ხელს უწყობს, სასკოლო სასწავლო გეგმით დასახული
მიზნებისათვის აუცილებელი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფას.

მუხლი 5. სკოლის მუშაობის რეჟიმი

5.1 სასწავლო წლის ხანგრძლივობა, სემესტრის დაწყებისა და დამთავრების დრო,

განისაზღვრება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით. სკოლა
იტოვებს უფლებას სასწავლო წლის დაწყება-დამთავრება და არდადეგების საკითხი
გადაწყვიტოს სკოლის სპეციფიკის გათვალისწინებით, მოსწავლეთა და მშობელთა ინტერესების
დაცვით. სკოლაში დადგენილია კვირაში 5 დღიანი სასწავლო/სააღმზრდელო პროცესი.
სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში დაცულია
სასწავლო დღეების ზუსტი  რაოდენობა, ამ მიზნით  სკოლის I, XII და II-XI კლასებისათვის
დგება ინდივიდუალური სასწავლო კალენდრები. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების
შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც, კერძოდ თუ:
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5.1.1 თუ სკოლას აქვს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვის სურვილი. ამ
დროს, სასწავლო გეგმით განსაზღვრული კვირეული საათები უნდა გადანაწილდეს 6დღეზე;
5.1.2 სკოლაში გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო გაცდა სასწავლო დღე/დღეები.
5.1.3 ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე
დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ.

5.2 სკოლაში სამუშაო დღე იწყება 09:00 საათზე. მასწავლებლის სამუშაო დღის ხანგრძლივობა
განისაზღვრება საგაკვეთილო საათობრივი დატვირთვისა და შესასრულებელი სამუშაოს
მოცულობის შესაბამისად. როგორც პედაგოგის, ასევე სკოლის ნებისმიერი თანამშრომლის,
სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ აღემატება კვირაში 40 საათს. გაკვეთილების ხანგრძლივობა
განისაზღვრება 45 წუთით, გარდა პირველი კლასისა, სადაც გაკვეთილების ხანგრძლივობა
განისაზღვრება 35 წუთით. გამონაკლისი შეიძლება დაშვებულ იქნას ექსტრემალური პირობების
დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები, ფორსმაჟორული სიტუაცია და ა.შ.) როდესაც სკოლამ
შესაძლოა ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილებისა და დასვენებების ხანგრძლივობა
სასწავლო დროის შემცირების მიზნით.
5.3 სასკოლო საათობრივ ბადეს, გაკვეთილების ცხრილს ადგენს სკოლის მენეჯმენტი და
ამტკიცებს სკოლის დირექტორი.

5.4 სართულების მიხედვით მორიგეობენ კლასის ხელმძღვანელები სადამრიგებლო კლასთან
ერთად. მორიგეობის განრიგი დამტკიცებულია დირექტორის მიერ.
5.5 სკოლას 24 საათის განმავლობაში იცავს დაცვის სამსახური. სკოლაში დამონტაჟებულია
ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემა, რომელიც აკონტროლებს შენობის შიდა და გარე პერიმეტრს.
5.6 მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას
აკრძალულია მოსწავლის სკოლის შენობიდან გასვლა. გამონაკლის შემთხვევაში, მოსწავლეს
შეუძლია დატოვოს სკოლის შენობა დამრიგებლის მიერ მშობლის ინფორმირების შემდეგ
შესაბამისი პროცედურების დაცვით, სკოლის ადმინისტრაციის ნებართვის საფუძველზე.
5.7 პირველი საფეხურის მოსწავლეების სკოლიდან გაყვანა, მოსწავლის უსაფრთხოება
დაცვის მიზნით, რეგულირდება მოსწავლის სარეგისტრაციო ბარათის და შესაბამისი
პროცედურის საფუძველზე.
5.8 დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის (I-VI კლასები) სკოლაში ორშაბათიდან
პარასკევის ჩათვლით, დამატებითი სააღმზრდელო მომსახურების ფარგლებში, 18:00 საათამდე
ნახევრადპანსიონის რეჟიმში, დამხმარე პედაგოგის მეთვალყურეობით იმდინარეობს
მეცადინეობა.
5.9 სკოლაში მუშაობს საშაბათო სკოლა (სურვილის მიხედვით ყველა საფეხურის
მოსწავლისათვის), სადაც მოსწავლეთა და მშობელთა ინტერესების გათვალისწინებით
მიმდინარეობს სხვადასხვა საგნების გაძლიერებული სწავლება.

მუხლი 6. სკოლაში მიღების პირობები

6.1 მოსწავლეთა და პედაგოგთა მიღება სკოლაში ხორციელდება ხარისხის მართვის ISO
9001:2008 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, რაც დეტალურად არის გაწერილი
პროცედურების სახელმძღვანელოში (პროცედურა №8 და №9).
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6.2 სკოლის, პირველ კლასში, მოსწავლეები მიიღება პედაგოგთან და ფსიქოლოგთან
გასაუბრების საფუძველზე; უფროს კლასებში, მოსწავლეთა ადგილების ვაკანსიების
შემთხვევაში, II – IV კლასებში ჩარიცხვისათვის სავალდებულოა გასაუბრება და ტესტირება
შემდეგ საგნებში: ქართული, მათემატიკა, ინგლისური. V – XI კლასებში სავალდებულოა
მოსწავლის წინა წლების აკადემიური მოსწრების (ნიშნების ფურცელი) წარმოდგენა და
გასაუბრება და ტესტირება იმ საგნებში, რომელშიც სკოლა ხედავს საჭიროებას სასწავლო
წლისათვის. თავისუფალი ადგილის არ არსებობისას, მოსწავლეთა კონტიგენტის ცვლილების
გათვალისწინებით, საკონტაქტო ინფორმაცია განთავსდება მოსწავლეთა სარეზერვო
ჩარიცხვის კანდიდატთა სიაში, შესაბამის კლასში ადგილის გამოთავისუფლებისთანავე
კანდიდატი ჩაირიცხება სკოლაში.
6.3 სკოლაში პედაგოგიურ სამუშაოზე მიიღება შესაბამისი პროფესიული-პედაგოგიური
კვალიფიკაციის მქონე პირი, კონკურსის წესით, ან მის გარეშე, შესაბამის საგანში საჩვენებელი
გაკვეთილის ჩატარების აუცილებელი პირობით. ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების
საფუძველზე, საგნობრივი კათედრების თავმჯდომარეებთან შეთანხმებით.

მუხლი 7. შრომითი ურთიერთობის პირობები

7.1 სკოლაში სამუშაოდ მიღებულ ყველა თანამშრომელსა და სკოლას შორის იდება შრომითი
ხელშეკრულება, რომელიც არეგულირებს მხარეთა შორის სამართლებრივ ურთიერთობებს.
შრომითი ხელშეკრულებით განისაზღვრება: ხელშეკრულების საგანი, შრომითი
ხელშეკრულების მხარეთა უფლებები და მოვალეობები, შვებულების მიცემის წესი, სამუშაო
ადგილი, სამუშაო დრო, დასვენების დრო, შრომის ანაზღაურების გაცემის დრო, ოდენობა და
პირობები, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, მხარეთა პასუხისმგებლობის წესი,
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა და სხვა პირობები.
7.2 მივლინების ადმინისტრირების და სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურების წესი:

7.2.1 სამსახურებრივ მივლინებად ითვლება სამუშაოს ინტერესებიდან გამომდინარე,
სკოლის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, დასაქმებულის გამგზავრება სამსახურებრივი
დავალების
7.2.2 სკოლის მიერ დასაქმებულის მივლინებაში გაგზავნა არ მიიჩნევა შრომითი

ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად, თუ მივლინების პერიოდი არ აღემატება
წელიწადში 45 კალენდარულ დღეს;
7.2.3 მივლინებიდან დაბრუნებულმა თანამშრომელმა 3 სამუშაო დღის ვადაში უნდა

წარმოადგინოს მივლინებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი
დოკუმენტები;
7.2.4 მივლინებიდან დაბრუნებულმა თანამშრომელმა მაქსიმუმ 10 დღეში უნდა

წარმოადგინოს მივლინებასთან დაკავშირებით სრული ანგარიში;
7.2.5 მივლინებიდან დაბრუნებულმა თანამშრომელმა, იმ შემთხვევაში, თუ მან მიიღო

ცოდნა და გამოცდილება, აღნიშნული უნდა გაუზიაროს კოლეგებს პრეზენტაციის სახით.
7.3 შრომითი ურთიერთობის შეჩერების წესი:

7.3.1 საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს შრომის კოდექსის“ 36-ე მუხლის
მეორე პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით შეჩერებული შრომითი ურთიერთობის
შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება სკოლის დირექტორის ბრძანებით და ინახება
დასაქმებულის პირად საქმეში;
7.3.2 შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით სკოლა უფლებამოსილია
სამუშაოზე დროებით არმყოფი დასაქმებული ჩაანაცვლოს სხვა კადრით.
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მუხლი 8. სკოლაში დასაქმებულ პირთა ქცევის ნორმები

8.1 სკოლაში დასაქმებული თავის საქმიანობას უნდა წარმართავდეს კეთილსინდისიერების,
პატიოსნებისა და პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტებით. იგი თავის საქმიანობაში უნდა
ხელმძღვანელობდეს კულტურის, თავაზიანობის, ღირსების, ურთიერთპატივისცემის, ნდობის,
მიუკერძოებლობის, სამართლიანობისა და ობიექტურობის პრინციპებით, საყოველთაოდ
აღიარებული ეთიკის ნორმებით. პერსონალი ვალდებულია თავისი პროფესიული
მოვალეობებიდან გამომდინარე დაიცვას შემდეგი პრინციპები:

8.1.1 პერსონალის საქმიანობა ხელს უნდა უწყობდეს საზოგადოებაში სკოლის სახელისა და
ავტორიტეტის განმტკიცებას;
8.1.2 პერსონალის მოვალეობაა სკოლაში შექმნას სასწავლო საქმიანობისა და პროფესიული
განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემო;
8.1.3 დასაქმებული პატივს უნდა სცემდეს სკოლას და მის ტრადიციებს, თანამშრომლებს და
მოსწავლეებს ეპყრობოდეს სამართლიანად და პატივისცემით;
8.1.4 დასაქმებული უნდა ემორჩილებოდეს სკოლის მიერ დადგენილ წესებს, პროცედურებსა
და მოქმედი აქტების მოთხოვნებს;
8.1.5 დასაქმებული თავისი საქმიანობისას ყოველთვის უნდა იყოს პუნქტუალური და
გარეგნულად მოწესრიგებული;
8.1.6 დასაქმებულს არ აქვს უფლება მიიღოს ფასიანი საჩუქარი, ან ფულადი თანხა
დაწესებულების თანამშრომლებისაგან, მოსწავლისაგან ან სხვა დაინტერესებული პირისაგან
სარგებლისა თუ გამორჩენის მიზნით;
8.1.7 დასაქმებულს არ აქვს უფლება გამოიყენოს პროფესიული ან ინსტიტუციური
პრივილეგიები პირადი მიზნებისათვის.
8.1.8 დასაქმებული უნდა აცნობიერებდეს, პატივი სცეს და იცავდეს საქართველოს
კონსტიტუციით, კანონმდებლობით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით აღიარებულ
ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს. პიროვნების ღირსების პატივისცემის
საყოველთაო პრინციპის დაცვა სავალდებულოა. დაუშვებელია დასაქმებულის მხრიდან
ყოველგვარი დისკრიმინაცია, დასაქმებული ვალდებულია ხელი შეუწყოს ნებისმიერი სახის
დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, მათ შორის: აკადემიური, რასობრივი, პოლიტიკური,
რელიგიური, თუ ეთნიკური კუთვნილების ან/და შეხედულების, სქესის, ასაკის, სოციალური
წარმოშობისა და სხვა ნიშნით;
8.1.9 დასაქმებულმა არ უნდა გამოიყენოს თანამდებობრივი მდგომარეობა და საკუთარი
ავტორიტეტი პირადი გამორჩენის მიზნით, არ უნდა მოითხოვოს კანონით
გაუთვალისწინებელი შეღავათები და დათმობები;
8.1.10 საზოგადოებასთან ურთიერთობისას პერსონალი პატივისცემით უნდა მოეპყროს სხვა
პირებს, ვალდებულია პატივი სცეს სხვა პირის სიტყვის, აზრისა და გამოხატვის
თავისუფლებას,თუ ამით არ ილახება მესამე პირთა უფლებები და თავისუფლებები;
8.1.11 პერსონალმა თავი უნდა შეიკავოს დაწესებულების ფარგლებს გარეთ ისეთ
საქმიანობაში ჩართვისა თუ ვალდებულებების აღებისაგან, რაც ხელს შეუშლის მათი
მოვალეობების სრულფასოვნად განხორციელებას;
8.1.12 დასაქმებულს ეკრძალება სკოლის ტერიტორიაზე რელიგიური და პოლიტიკური
პროპაგანდა;
8.1.13 დასაქმებულს ეკრძალება სკოლის ტერიტორიაზე ალკოჰოლისა და თამბაქოს
მოხმარება; არაფხიზელ მდგომარეობაში სკოლაში გამოცხადება;

8.2 კოლეგებთან ურთიერთობისას დასაქმებული:
8.2.1 ხელს უნდა უწყობდეს კოლეგებს შორის ურთიერთნდობის დამკვიდრებას და თავს
უნდა არიდებდეს პირადი თუ სხვა სახის კონფლიქტების წარმოშობას ან გაღვივებას;
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8.2.2 საკუთარ გამოცდილებას უნდა უზიარებდეს იმ კოლეგებს, რომელთა კვალიფიკაცია და
სამუშაო გამოცდილება ამას საჭიროებს;
8.2.3 უწყვეტად იზრუნოს საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე;
8.2.4 ვალდებულია ხელი შეუწყოს კოლეგის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების
შესრულებასა და პროფესიული განვითარების საქმეში, არ დაუშვას კოლეგისა და მოსწავლის
პიროვნული კრიტიკა, შეურაცხყოფა, დამცირება, ცილისწამება ან ანონიმურად
დადანაშაულება;

8.3 სკოლის დასაქმებული ვალდებულია დაიცვას, მათი შინაარსის გათვალისწინებით, როგორც
ზემოაღნიშული პუნქტებით გათვალისწინებული ეთიკის ნორმები და პრინციპები, ასევე
დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი წესები:
8.3.1 სასწავლო პროცესი წარმართოს სკოლის მიერ დამტკიცებული სასკოლო სასწავლო
გეგმისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად;
8.3.2 გაკვეთილზე შევიდეს დროულად,ჯეროვან დონეზე მომზადებული და მაქსიმალურად
ორგანიზებული. ზუსტად დაიცვას გაკვეთილის რეგლამენტი (გაკვეთილზე გამოცხადდეს
დროულად და ზარის შემდეგ არ დააკავოს მოსწავლეები საკლასო ოთახში), არ დაუშვას
გაკვეთილის, მეცადინეობის დროზე ადრე დამთავრება ან გაცდენა არასაპატიო მიზეზით; არ
დაუშვას გაკვეთილის მსვლელობის პერიოდში მოსწავლეთა უმეთვალყუროდ დატოვება;
გაკვეთილის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე გამოცხადდეს, გარდა გაუთვალისწინებელი
(გაკვეთილის გაცდენის ან დაგვიანების) შემთხვევებისა, რომელთა შესახებაც მან წინასწარ
უნდა გააფრთხილოს ადმინისტრაცია;
8.3.3 არ დაიწყოს საგაკვეთილო პროცესი, თუ კლასი მოუწესრიგებელია;
8.3.4 არ დაუშვას მოსწავლე გაკვეთილზე სასკოლო ფორმის გარეშე;
8.3.5 არ დაუშვას მოსწავლის მიერ გაკვეთილზე მობილური ტელეფონის გამოყენების
მცდელობა, გარდა შინაგანაწესით განსაზღვრული შემთხვევებისა. მობილური ტელეფონის
დაფიქსირების შემთხვევაში, ჩამოართვას და გაკვეთილის დასრულების შემდეგ ჩააბაროს
ადმინისტრაციას;
8.3.6 მოქმედი კანონმდებლობისა და შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად,
სამართლიანად და ობიექტურად შეაფასოს ყველა მოსწავლე;
8.3.7 ხელი შეუწყოს გამჭვირვალე სასწავლო გარემოს ჩამოყალიბებას;
8.3.8 გამორიცხოს შეფასებაზე ზემოქმედების ფავორიტიზმის, პროტექციონიზმის, სხვა
მსგავსი ფაქტორებით მოსწავლეთა დისკრიმინაცია;
8.3.9 დროულად და ზუსტად აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაცია, პორტფოლიო, მათ შორის
ელექტრონული ჟურნალი, ყოველდღიურად აღრიცხოს მოსწავლეთა გაცდენები;
8.3.10 არ დაუშვას მოსწავლეების, მათი ახლობლების შესაძლებლობათა გამოყენება პირადი
სარგებლისა თუ გამორჩენის მიზნით;
8.3.11 არ მიაყენოს მოსწავლეს სიტყვიერ ან ფიზიკურ შეურაცხყოფა და არ მოახდინოს მასზე
ემოციური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა;
8.3.12 არ გააძევოს მოსწავლე გაკვეთილიდან; თავისი შეხედულებისამებრ არ შეცვალოს
გაკვეთილების ცხრილი და მუშაობის გრაფიკის;
8.3.13 არ გაუწიოს საკუთარ მოსწავლეს დამატებითი ფასიანი საგანმანათლებლო
მომსახურება, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 9. სამსახურში დაგვიანებით გამოცხადება, გამოუცხადებლობის შეტყობინების წესი და
შესაბამისი ღონისძიებები

9.1 მასწავლებელი, ვალდებულია, დროულად გამოცხადდეს გაკვეთილზე და
გაუთვალისწინებელი მიზეზებით გაკვეთილის მოსალოდნელი გაცდენისას, წინასწარ
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დაუკავშირდეს შესაბამისი საგნობრივი კათედრის ხელმძღვანელს, პრობლემის მოგვარების
მიზნით. თუ კათედრის ხელმძღვანელი ვერ ახორციელებს ცვლილებას, ამ შემთხვევაში,
კათედრის ხელმძღვანელი ვალდებულია, აცნობოს დ/მ სასწავლო დარგში, რომელიც
უზრუნველყოფს გაცდენილი გაკვეთილის ჩანაცვლება-ჩატარებას;
9.2 წინასწარ ცნობილი მიზეზით, სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დასაქმებული
ვალდებულია წინასწარ გააფრთხილოს სკოლის მენეჯმენტი გამოუცხადებლობის შესახებ,
სამსახურში არყოფნის სავარაუდო პერიოდის თაობაზე, შესაბამისი აუცილებლობისა და
მიზეზების მითითებით;
9.3 გადაუდებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო, სამსახურში გამოუცხადებლობის
ან სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურის დატოვების შემთხვევაში, დასაქმებული
ვალდებულია გონივრულ ვადაში აცნობოს სკოლის მენეჯმენტს გამოუცხადებლობის მიზეზი;
9.4 არასაპატიო მიზეზით სკოლაში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დასაქმებულს
ხელფასიდან დაუკავდება გაცდენილი სამუშაო დროის შესაბამისი ანაზღაურება;
9.5 სკოლა უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სკოლაში გამოცხადების, სამსახურის დატოვებისა
და გაცდენის კონტროლს;
9.6 დაგვიანებისა და გაცდენის ყოველი შემთხვევა უნდა ეცნობოს სკოლის დირექტორს.
დასაქმებული ვალდებულია სკოლის დირექტორს წარუდგინოს შესაბამისი ახსნა-განმარტება,
ავადმყოფობის შემთხვევაში საავადმყოფო ფურცელთან ერთად;
9.7 სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია დასაქმებულს საპატიოდ ჩაუთვალოს/არ
ჩაუთვალოს გაცდენილი დრო.

მუხლი 10. სკოლის მოსწავლეთა ქცევის ნორმები და უფლება-მოვალეობანი

10.1 სკოლის მოსწავლეთა უფლება–მოვალეობანი განისაზღვრება სკოლის შინაგანაწესით,
მოსწავლის ქცევის კოდექსით და კანონთ „ზოგადი განათლების შესახებ“ თავი 2;
10.2 სკოლის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა
არ უნდა აღემატებოდეს 24 მოსწავლეს. კლასში 14-ზე მეტი მოსწავლის არსებობის შემთხვევაში
კლასი ორ ნაწილად უნდა გაიყოს უცხოური ენების (ინგლისური, იტალიური) გაკვეთილებზე,
ასევე, საჭიროების შემთხვევაში ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შესაძლებელია კლასის გაყოფა
სხვა საგნებშიც;
10.3 მოსწავლის ვალდებულებები განისაზღვრება, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

10.3.1 მოსწავლე მუდმივად უნდა იყოს სუფთა და მოწესრიგებული;
10.3.2 დაუშვებელია გამომწვევი ან/და ვულგარული სამოსის ტარება, ასევე იმგვარი სამოსის
ტარება, რომელზეც წერია შეურაცხმყოფელი გამონათქვამი, გამოსახულია ვულგარული
სურათი ან/და კარიკატურა;
10.3.3 მოსწავლისათვის აკრძალულია სკოლაში გამოცხადება მკვეთრი და გადატვირთული
მაკიაჟით და სამკაულებით;
10.3.4 მოსწავლე ვალდებულია აკონტროლოს საკუთარი მეტყველება, ქცევა და მანერები, არა
მხოლოდ სკოლის ტერიტორიაზე, არამედ სკოლის მიერ ორგანიზებული ნებისმიერი
ღონისძიების მიმდინარეობისას;
10.3.5 მოსწავლე ვალდებულია გაუფრთხილდეს, არ დაკარგოს და დააბრუნოს ყველა ის
ნივთი, რომელსაც სკოლა მას დროებითი სარგებლობისთვის გადასცემს;

10.4 მოსწავლეს უფლება აქვს:
10.4.1 მიიღოს სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისი ზოგადი განათლება;
10.4.2 ტესტირების დამაკმაყოფილებლად გავლის შემთხვევაში ჩარიცხულ/გადაყვანილ
იქნას შესაბამის კლასში;
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10.4.3 იცნობდეს სკოლის მიერ დადგენილ ნორმებს მოსწავლის უფლებებისა და
ვალდებულებების შესახებ;
10.4.4 სრულფასოვნად იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში და ხელმისაწვდომი იყოს
მისთვის სკოლაში არსებული ყველა სახის საგანმანათლებლო რესურსი;
10.4.5 ისარგებლოს სკოლის კაბინეტ-ლაბორატორიებით, საკლასო ოთახებით,
ბიბლიოთეკით, სპორტული დარბაზით;
10.4.6 ისარგებლოს სკოლის სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სხვა მომსახურებით;
10.4.7 საკუთარი ინეტერესების შესაბამისად გაწევრიანდეს სკოლის კლუბებში, მიიღოს
მონაწილება სასკოლო ღონისძიებებში, მოითხოვოს სწავლების მაღალი ხარისხი და მშობელსა
და სკოლას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების
შესრულება;
10.4.8 უფასოდ ისარგებლოს სკოლის ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნადი ფონდით;
10.4.9 გამოთქვას საკუთარი აზრები და შეხედულებები, დაიცვას პიროვნული ღირსება,
სინდისისა და ინფორმაციის თავისუფლება;
10.4.10 დაცული იყოს ძალადობის ნებისმიერი ფორმისგან/ნებისმიერი იძულებითი
ქმედებისაგან, რაც საზიანოა მისი განვითარებისათვის;
10.4.11 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირს უფლება აქვს მიიღოს
სპეციალური განათლება;
10.4.12 ისარგებლოს ბავშვის უფლებათა კონვენციით მინიჭებული ყველა უფლებით.

10.5 მოსწავლე ვალდებულია:
10.5.1 შეასრულოს სკოლის შინაგანაწესითა და მოსწავლეთა ქცევის კოდექსით
გათვალისწინებული მოთხოვნები;
10.5.2 მოსწავლის ქცევის კოდექსი არეგულირებს მოსწავლის ქცევის წესებს, რომლებსაც
მოსწავლე იცავს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას სკოლაში, აგრეთვე სკოლის მიერ
ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობისას;
10.5.3 მოსწავლე გაკვეთილებზე უნდა გამოცხადდეს დროულად, თუ მოსწავლე
საკლასო ოთახში არ იმყოფება გაკვეთილის დაწყების დროს, იგი ითვლება
დაგვიანებულად. მოსწავლე ვალდებულია იმყოფებოდეს სკოლაში მანამ, ვიდრე მას არ
გაათავისუფლებენ გაკვეთილებიდან; პასუხისმგებლობის თავიდან აცილება და
გაკვეთილების თვითნებურად მიტოვება განიხილება, როგორც ქცევის კოდექსის დარღვევა
და ითვალისწინებს დისციპლინურ სასჯელს;
10.5.4 მოსწავლე უნდა იყოს თავაზიანი და ყურადღებიანი სხვათა მიმართ.

დაემორჩილოს სკოლის დაცვის სამსახურის მითითებებს, მიუღებელია ქცევა, რომელიც
ხელყოფს სხვათა ფსიქიკურ და ფიზიკურ კეთილდღეობას. მოსწავლე ვალდებულია
აკონტროლოს საკუთარი მეტყველება, ქცევა და მანერები;
10.5.5 სკოლის არც ერთი მოსწავლე არ სარგებლობს არანაირი განსაკუთრებული
პრივილეგიით (იგულისხმება გაკვეთილზე დაშვება, სასწავლო პროცესის გაცდენისას
სკოლის მიერ დადგენილი სანქციების გამოყენება, სასკოლო ღონისძიებებში ჩართულობის
ხელმისაწვდომობა, სკოლაში მოსვლა-წასვლის რეჟიმი);
10.5.6 სკოლაში მოსწავლე გაკვეთილებზე უნდა ცხადდებოდეს სკოლის მიერ შერჩეული
სამოსით (სასკოლო ფორმით). დაუშვებელია საგანმანათლებლო პროცესის ნორმალური
წარმართვისათვის ხელის შემშლელი სამოსითა და აქსესუარით სკოლაში გამოცხადება.
მოსწავლეს ეკრძალება სკოლაში მობილური ტელეფონის გამოყენება და შეუძლია შეინახოს
მის პერსონალურ კარადაში ან მობილური ტელეფონებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ
კარადაში;
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10.5.7 მოსწავლეს მოეთხოვება პატივისცემით მოეპყროს სკოლისა და სხვათა
საკუთრებას. მოსწავლე ვალდებულია გაუფრთხილდეს სკოლის შენობას, მასში არსებულ
მოწყობილობებს და აღჭურვილობას, დაიცვას სისუფთავე სკოლასა და მის მიმდებარე
ტერიტორიაზე;
10.5.8 მოსწავლე ვალდებულია სასწავლო წლის დასასრულს სკოლას დაუბრუნოს
ბიბლიოთეკიდან გატანილი ყველა წიგნი;
10.5.9 სკოლისა და სხვათა საკუთრებისათვის ბრალეულად მიყენებული ზიანის გამო
მოსწავლის მშობელს დაეკისრება ვალდებულება მიყენებული ზარალის ანაზღაურების
მიზნით;
10.5.10 მოსწავლე არ ეწევა რელიგიურ და პოლიტიკურ პროპაგანდას.

10.6 მოსწავლე უფლებამოსილია:
10.6.1 მოითხოვოს ხელშეკრულებითა და სკოლის შინაგანაწესით განსაზღვრული
პირობები;
10.6.2 სრულად იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში და მისთვის ხელმისაწვდომი იყოს
სკოლის ყველა აქტივობა;
10.6.3 გამოთქვას საკუთარი mosაზრები და შეხედულებები და დაიცვას პიროვნული
ღირსება;
10.6.4 უსაყიდლოდ ისარგებლოს სკოლის სერვისებით;

10.6.5 მიიღოს ინფორმაცია ოლიმპიადების, კონფერენციების, სხვადასხვა სახის აკადემიური
თუ შემოქმედებითი კონკურსების პირობების შესახებ, მათში მონაწილეობის მიზნით;
10.6.6 მიიღოს საგანმანათლებლო სტანდარტების შესაბამისი დაწყებითი, საბაზო, საშუალო
განათლება და ესგ-ით გათვალისწინებული და გაუთვალისწინებელი სტანდარტს ზევით
საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება.

მუხლი 11. სკოლის წახალისების ფორმები წარმატებისათვის

11.1 თანამშრომლის მიერ პროფესიულ მოვალეობათა სანიმუშო, კეთილსინდისიერად,
ჯეროვნად, მაღალი პროფესიონალიზმით შესრულებისათვის, აგრეთვე წარმატებული და
კვალიფიციური პედაგოგიური საქმიანობისათვის, ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი
სამსახურისათვის, განსაკუთრებული სირთულის ან მნიშვნელობის დავალების
შესრულებისათვის, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია დასაქმებულის მიმართ გამოიყენოს
წახალისების შემდეგი ფორმები:

ა) მადლობის გამოცხადება,
ბ) სიგელით დაჯილდოვება;
გ) ფასიანი საჩუქრით ან ფულადი პრემიით დაჯილდოვება;
დ) ტრენინგებში, კონკურსებსა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამის

სხვა ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსება;
11.2 სანიმუშო ყოფაქცევის, სწავლაში მიღწეული მაღალი შედეგების, სხვადასხვა სასკოლო
და სკოლისგარეშე ღონისძიებებში მოპოვებული წარმატებებისათვის, წარჩინებულ მოსწავლეთა
აკადემიური წარმატების, სკოლის ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობისათვის წახალისების
ფორმებს ადგენს სკოლის მენეჯმენტი. მოსწავლეთა წახალისების მიზნით სკოლაში
შემუშავებულია მოსწავლეთა რეიტინგული სისტემა. ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს,
რეიტინგული სისტემის იხედვით ხდება წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვება:

ა) სიგელით;
ბ) განსაზღვრულ ვადიანი სტიპენდიით;
გ) ფასიანი საჩუქრით;
დ) პროექტებში მოსწავლეთა მონაწილეობის სრული და ნაწილობრივი დაფინანსებით;
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ე) შესაბამისი ბრძანებით მადლობის გამოცხადებით;
11.3 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული
დებულების შესაბამისად, სასწავლო წლის შედეგებით წარჩინებული კურსდამთავრებული
ჯილდოვდება ოქროს ან ვერცხლის მედლით.
11.4 დასაქმებულის/მოსწავლის წახალისების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სკოლის
დირექტორი, რომლიც ფორმდება ბრძანებით.
11.5 დასაქმებულის/მოსწავლის მიმართ შეიძლება ერთდროულად გამოყენებული იქნეს
წახალისების რამდენიმე ფორმა.
11.6 წახალისების ბრძანება შეტანილი იქნება დასაქმებულის/მოსწავლის პირად საქმეში.
11.7 წახალისების ბრძანების გასაჯაროვება სავალდებულოა.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის, ეთიკის კოდექსისა და სკოლის
შინაგანაწესის მოთხოვნათა დარღვევისათვის

12.1 სკოლის თანამშრომელი:
12.1.1 სკოლის შინაგანაწესით, შრომითი ხელშეკრულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით
გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და მოვალეობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში,
დგება თანამშრომელის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი. სამსახურში
დაგვიანება, არასაპატიო მიზეზით სამსახურის გაცდენა, სამსახურის თვითნებური მიტოვება,
სასკოლო დოკუმენტაციის უხარისხოდ წარმოება, გაკვეთილიდან მოსწავლის
ზედამხედველის გარეშე გაძევება, სწავლების დაბალი ხარისხი, მოსწავლის, მშობლის ან
თანამშრომლის შეურაცხყოფა და კონფლიქტის გაღვივება და სკოლისათვის მორალური
ზიანის მიყენება, ასევე მასწავლებლის ეთიკის კოდექსის მოთხოვნების დარღვევა ითვლება
დისციპლინურ გადაცდომად, რაც ითვალისწინებს:

ა) სიტყვიერი გაფრთხილებას;
ბ) შეუსაბამობის (დარღვევის) გაფორმებას;
გ) ერთი დაიგივე  კატეგორიის განმეორებითი შეუსაბამობის შემთხვევაში საჯარიმო
სანქციას - 6, 25 ლარის (დარიცხული) ოდენობით;
დ) წერილობით საყვედურს;
ე) სამსახურიდან გათავისუფლებას.

12.1.2 დირექტორის ბრძანებას დისციპლინური ზემოქმედების გამოყენების შესახებ
თანამშრომელი უნდა გაეცნოს სამი დღის ვადაში და დაადასტუროს ხელმოწერით.

12.2 სკოლის მოსწავლე:
12.2.1 მოსწავლის მიერ ქცევის კოდექსის, შინაგანაწესის მოთხოვნების, ადმინისტრაციის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების დარღვევისა და სკოლის თანამშრომლების
დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, შინაგანაწესი ითვალისწინებს დისციპლინური
ზემოქმედების სხვადასხვა სახეს;
12.2.2 მოსწავლის დისციპლინურ გადაცდომად შეიძლება ჩაითვალოს:

 სკოლის არასაპატიო მიზეზით გაცდენა;
 არასაპატიო მიზეზით დაგვიანება;
 გაკვეთილის განზრახ ჩაშლა ან ჩაშლის მცდელობა;
 გაკვეთილის თვითნებურად მიტოვება;
 მასწავლებლის, მოსწავლის ან სკოლის სხვა თანამშრომლის სიტყვიერი ან ფიზიკური

შეურაცხყოფა;
 სკოლის ქონების, შენობის შეგნებული დაზიანება;
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 ნებართვის გარეშე, ტექნიკური საშუალებებით სარგებლობა საგაკვეთილო დროს;, მ.შ.
მობილური ტელეფონის გამოყენება 9:00 სთ-დან 15:05 სთ-მდე;

 მოსწავლის გამოცხადება სკოლაში შემდეგი ნივთებით:
 თამბაქოს ნაწარმი;
 ნებისმიერი სახის იარაღი ან ბასრი ნივთები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული

იქნას იარაღად;
 სანთებელა ან ასანთი;
 ნარკოტიკული, ალკოჰოლური და ტოქსიკური საშუალებები;
 ტექნიკური საშუალებები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სასწავლო

პროცესს;
 ძვირადღირებული ნივთები;
 აზარტული თამაშის საშუალებები;
 უხამსობის ამსახველი ნივთები;
 ასაფეთქებელი და მომწამლავი ნივთიერებები;
 ფსიქოტროპული საშუალებები, ან/და სხვა ნებისმიერი ტიპის მედიკამენტი ექიმის

შესაბამისი ნებართვის გარეშე.
12.3 მოსწავლეს, დისციპლინური გადაცდომისათვის შეიძლება დაეკისროს შემდეგი სახდელი:

12.3.1 სიტყვიერი საყვედური;
12.3.2 შეუსაბამობის (ISO პროცედურით განსაზღვრული შენიშვნის ფორმა) გაფორმება;
12.3.3 მშობელთან დაკავშირება და თათბირი (გულისხმობს რაიმე ინციდენტისთანავე
კლასის დამრიგებლის დაკავშირებას მოსწავლის მშობელთან, მასთან გასაუბრებას და
საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ოფიციალური ჩანაწერის გაფორმებას, რაც დასტურდება
მშობლის ხელის მოწერით);
12.3.4 გამოსაცდელი ვადის დაწესება (გულისხმობს არასათანადო ქცევის შემთხვევაში,
მისთვის გამოსაცდელი ვადის დაწესებას და დამრიგებლისა და მშობლის ზედამხედველობის
ქვეშ ყოფნას);
12.3.5 სკოლის სერვისით სარგებლობის პრივილეგიის ჩამორთმევა (გულისხმობს სკოლის
ცალკეული სერვისით სარგებლობით უფლების ჩამორთმევას. მაგალითად, კომპიუტერული
ქსელი, ინტერნეტი, ექსკურსიაზე წასვლის უფლება და ა.შ.);
12.3.6 სკოლისათვის სასარგებლო საქმიანობის დაკისრება (გულისხმობს მოსწავლისათვის,
არასაგაკვეთილო დროს, მისი ასაკის გათვალისწინებით, რაიმე სახის საქმიანობის დაკისრებას,
რომელიც შეთანხმებულია მოსწავლის მშობელთან);
12.3.7 წერილობითი საყვედური (მოსწავლის პირად საქმეში ჩანაწერის გაფორმებას
დისციპლინური გადაცდომისა და შესაბამისი სასჯელის ზომის შესახებ);
12.3.8 საჯარიმო სანქციის დაწესება, 20 ლარის ოდენობით, ნებართვის გარეშე, მობილური
ტელეფონის გამოყენების შემთხვევაში 9:00 სთ-დან 15:05 სთ-მდე;
12.3.9 პედსაბჭოზე საკითხის განხილვა და მიღებული გადაწყვეტილების გატარება;
12.3.10 სკოლიდან გარიცხვა (გარდა დაწყებითი საფეხურისა);

12.4 დისციპლინური ზემოქმედების განსაკუთრებული ფორმა - სკოლიდან გარიცხვა
დასაშვებია თუ მოსწავლე:

12.4.1 წერილობითი საყვედურის მიღების შემდეგ ჩაიდენს ისეთ ქმედებას, რაც იმსახურებს
დისციპლინურ სასჯელს;
12.4.2 მასწავლებელს ან სკოლის სხვა მუშაკს მიაყენებს ფიზიკურ ან სიტყვიერ შეურაცხყოფას
ან მას რაიმე ფორმით დაემუქრება;
12.4.3 მოსწავლეს მიაყენებს უხეშ ფიზიკურ შეურაცხყოფას;
12.4.4 სკოლაში გამოცხადდება ნასვამ მდგომარეობაში ან ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ;.
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12.4.5 სკოლას მიაყენებს მნიშვნელოვან მატერიალურ ზარალს;
12.4.6 თუ მის მიმართ ძალაში შევა სისხლის სამართლის გამამტყუნებელი განაჩენი.

12.5 დაუშვებელია სასტიკი ან ისეთი დისციპლინური სახდელის გამოყენება, რომელიც
ლახავს მოსწავლის პატივსა და ღირსებას, საფრთხეს უქმნის მის სრულფასოვან განვითარებას,
ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს.

მუხლი 13. შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქცია

13.1 სკოლა ვალდებულია თანამშრომლებს შეუქმნას შრომის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო-
პირობები, შეასრულოს შრომის დაცვის წესები, განახორციელოს ღონისძიებები უსაფრთხოების
ტექნიკისა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის სფეროში.
13.2 სკოლა პასუხისმგებელია მოსწავლეთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე, სასწავლებელში
მათი ყოფნისა და სკოლის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მათი მონაწილეობის დროს.
13.3 დასაქმებული ვალდებულია:

 დაიცვას შინაგანაწესის პირობები;
 შეასრულოს დამსაქმებლის მითითებები;
 გაუფრთხილდეს მასზე მინდობილ დაწესებულების ქონებას, დაზიანების ან დანაკლისის

აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს დირექტორს აღნიშნული ფაქტის შესახებ;
წინააღმდეგ შემთხვევაში, მასზე მინდობილი ქონების დაკარგვის შემთხვევაში,
თანამშრომელი პასუხს აგებს საკუთარი ქონებით;

13.4 დასაქმებულების, მოსწავლეების, მშობლებისა და სკოლის ტერიტორიაზე მყოფი
პირებისათვის შესასრულებლად სავალდებულოა ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისა და
შრომის პირობების დაცვის წესები, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს შრომის
კოდექსით, სხვა ნორმატიული აქტებით და სკოლის ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სახანძრო
უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის პროცედურის მიხედვით.

მუხლი 14. განცხადების/საჩივრის განხილვის წესი

14.1 სკოლაში შემოსული სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა
განცხადება/საჩივარი, რომელიც შედგენილია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად,
რეგისტრაციაში უნდა გატარდეს დადგენილი წესით;
14.2 სკოლაში შემოსულ განცხადებაზე ადმინისტრაცია რეაგირებას ახდენს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად;
14.3 მოსწავლეს, მშობელს და მასწავლებელს უფლება აქვთ თავიანთი უფლებებისა და
თავისუფლებების დასაცავად გაასაჩივრონ არამართლზომიერი ქმედებები, აგრეთვე მიიღონ
მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება.

მუხლი 15. დასკვნითი დებულება

15.1 სასკოლო საზოგადოების ყველა წევრი ვალდებულია გაეცნოს სკოლის შინაგანაწესს და
ხელი შეუწყოს სკოლაში მშვიდი და უსაფრთხო გარემოს შექმნას.
15.2 სკოლაში სასკოლო საზოგადოებისათვის შექმნილია შემოქმედებითი და
თანამშრომლობითი გარემო;
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15.3 შინაგანაწესში ცვლილების ან შინაგანაწესის ახალი რედაქციის პროექტს სკოლის
ადმინისტრაცია განსახილველად წარუდგენს პედაგოგიურ საბჭოს, ყოველი სასწავლო წლის
დაწყებამდე;
15.4 შინაგანაწესი, განახლებული რედაქციით ძალაშია მისი დამტკიცების დღიდან.


