
შპს ვახტანგ ესვანჯიას სახელობის იტალიური სკოლა „ცისკარი“ 

 
 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესი 

 

მოსწავლის შეფასების სისტემის მიზანია სწავლა/სწავლების ხარისხის მართვა, რაც ემსახურება 

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას და კონტროლს.  

მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შეფასება ხშირი და მრავალმხრივია, რათა მან ხელი შეუწყოს 

მოსწავლეთა მრავალმხრივ განვითარებას, სხვადასხვა პოტენციალის მქონე მოსწავლეებს 

საკუთარი შესაძლებლობებისა და განვითარების თანაბარი პირობები შეუქმნას. მრავალმხრივი 

განვითარების უზრუნველსაყოფად საჭიროა მოსწავლის შეფასება მრავალგვარი კრიტერიუმებისა 

და მრავალფეროვანი აქტივობების გამოყენებით. როგორიცაა, მაგ: ესსე, პროექტის მომზადება, 

ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტის ჩატარება, ცდის ჩატარება, წერითი, ფერწერული ან სხვა ტიპის  

ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვა. 

 სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი. 

o განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს საგნობრივი სასწავლო 

გეგმის შედეგებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელი შეფასება ორიენტირებულია 

შედეგზე, ფასდება ქულით და გამოიყენება ყველა ძირითად და სავალდებულო 

საგანში. განმსაზღვრელი შეფასებისათვის საგნობრივი კათედრების მიერ 

შემუშავებულია შეფასების რუბრიკები (იხ. საგნობრივი კათედრის პოროტფოლიო).  

მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის 

მიხედვით: 

 

№ ქულა აკადემიური მიღწევის დონე 

1 1ქულა, 2 ქულა დაბალი 

2 3ქულა, 4 ქულა საშუალოზე დაბალი 

3 5 ქულა, 6 ქულა საშუალო 

4 7ქულა,  8ქულა საშუალოზე მაღალი 

5 9 ქულა, 10  ქულა მაღალი 

 

 

 

o განმავითარებელი შეფასება ადგენს თითოეული მოსწავლის განვითარების 

დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. განმავითარებელი 

შეფასებისას გამოყენებულია: წინსვლის ხელშესაწყობად  

განსხვავებული აქტივობის შერჩევა, სწავლების სტრატეგიის შეცვლა, რჩევა-დარიგების 

მიცემა, სიტყვიერი და წერილობითი უკუკავშირი, წამახალისებელი მითითებები, 

სიმბოლური ნიშნები, მოსწავლეთა თვითშეფასება, მოსწავლეთა ურთიერთშეფასება  და 

სხვ. მოსწავლე მხოლოდ განმავითარებელი შეფასებით ფასდება დაწყებით საფეხურზე 

(I-IV კლასები და V კლასის პირველ სემესტრში) და ესგ-ით გაუთვალისწინებელ 

სავალდებულო საგნებში (იხ. ხარისხის მართვის ISO 9001:2015 სისტემის ფორმა №83).  
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 შეფასების განაწილების პრინციპი: 

 

საკითხი პრინციპი 

 

I-VI  კლასი 

 I – IV და V კლასის პირველ სემესტრში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით და 

გამოიყენება განმავითარებელი შეფასება.  მე-4 კლასის დამრიგებელი, სემესტრის 

ბოლოს და წლის ბოლოს, საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისგან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე წერს მოკლე შემაჯამებელ  (წერილობით) შეფასებას, 

რომელშიც აღნიშნავს მოსწავლის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება 

გავარჯიშება შესაძლებლობის უკეთ გამოსავლენად. 

 V კლასის მეორე სემესტრში და VI კლასში გამოიყენება განმსაზღვრელი და 

განმავითარებელი შეფასება. ამ კლასებში მიმდინარე საშინაო დავალების 

კომპონენტში მოსწავლე არ ფასდება.  

VII -XII  კლასი 
შეფასება ხდება 10 ქულიანი სისტემით. გამოიყენება განმსაზღვრელი და 

განმავითარებელი შეფასება. 

V-XII კლასი -  

„სპორტი“ 

 

მოსწავლე ფასდება  ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა / არ ჩაეთვალა. 

XI კლასი  - 

,,საგზაო ნიშნები 

და მოძრაობის 

უსაფრთხოება’’ 

 

მოსწავლე ფასდება  ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა / არ ჩაეთვალა. 

X - XII კლასი -  

არჩევითი საგანი 

 

მოსწავლე ფასდება  ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა / არ ჩაეთვალა. 

დამატებითი 

სავალდებულო 

საგანი/საგნები 

ესგ-ით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 

მომსახურების ფარგლებში, დამატებითი საგნის/საგნების სწავლებისას 

გამოიყენება განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. დამატებითი 

სავალდებულო საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის ქულის 

გამოთვლისას.  

 

ოფიციალური 

სტატუსის მქონე 

ნიშნები 

 

 

ოფიციალური სტატუსი აქვს შემდეგ ნიშნებს: 

 საგნის მიმდინარე საკლასო, მიმდინარე საშინაო და შემაჯამებელი 

დავალებების ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის 

განმავლობაში; 

 საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ 

სემესტრში; 

 საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება 

საგანში. გამონაკლისს წარმოადგენს მეხუთე კლასის წლიური ქულა, 

რომელიც მეორე სემესტრის საგნის სემესტრული ქულის იდენტურია.  

წლიურ ქულაში  წლიური გამოცდის ქულაც აისახება და  მას გავლენა 

ექნება საგნის წლიურ ქულაზე; 

 საფეხურის ქულა – საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური 

ქულის საშუალო ქულა. 

საგნის 

სემესტრული 

ნიშნის 

შემადგენელი 

1. საშინაო დავალება 

2. საკლასო დავალება 

3. შემაჯამებელი  დავალება 

 

შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს. 
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ნაწილები 

(კომპონენტები VII 

-XII  კლასი) 

 

საკლასო და 

საშინაო 

დავალების 

კომპონენტის 

შეფასების 

პრინციპი 

საკლასო და საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება, როგორც 

განმსაზღვრელი, ისე განმავითარებელი შეფასება. განმსაზღვრელი 

შეფასებისათვის გამოყენებულია საგნობრივი კათედრების მიერ შემუშავებული 

შეფასების რუბრიკები. 

 

შემაჯამებელი 

დავალების 

კომპონენტის 

შეფასების 

პრინციპი 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი ამოწმებს მოსწავლის ცოდნას და უნარს 

საგნობრივი პროგრამების მიმართულების მიხედვით. შემაჯამებელი დავალების 

კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება. 

ესგ განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი  შემაჯამებელი 

დავალებების სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას (იხ. დანართი №9 - 

შემაჯამაბელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა). 

 
შემაჯამებელი 

დავალების ტიპი 

 

 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში სავალდებულოა კომპლექსური, 

კონტექსტის მქონე დავალების გამოყენება:  

 ტესტი ღია კითხვებით; 

 თხზულება; 

 პროექტის პრეზენტაცია: 

 მოხსენება - რეფერატი: 

 სახვითი ნამუშევარი; 

 საველე - გასვლითი სამუშაოს ანგარიში; 

 ლაბორატორიული კვლევა; 

 კონცერტი; 

 წარმოდგენა; 

 სასკოლო მონიტორინგის მე-7 - მე-12 კლასებში; 

 და სხვა. 

 

 

 

 

 

 

 

შემაჯამებელი 

დავალების 

პრინციპები 

 

 შემაჯამებელი დავალებების   მინიმალური რაოდენობა  განისაზღვრება  ესგ-

ით საგნების მიხედვით. მასწავლებელი ვალდებულია დაიცვას სემესტრის 

განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა. 

 საგნობრივი კათედრა უფლებამოსილია, პედაგოგთან შეთანხმებით, 

განსაზღვროს დამატებით ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების  

რაოდენობაც - ამ შემთხვევაში, დამატებით ჩასატარებელი შემაჯამებელი 

დავალებების  რაოდენობა ჩაითვლება სკოლის მიერ დამატებით დადგენილ 

რაოდენობად (იხ. შემაჯამებელი დავალებების  რ-ბა საგნობრივ პროგრამებში) 

 მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა 

შემაჯამებელი დავალება (ესგ-ით დადგენილი და სკოლის მიერ დამატებით 

დადგენილი (ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში). 

 თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია შეაგროვოს და შეინახოს მის მიერ 

კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დამადასტურებელი  

დოკუმენტაცია. კერძოდ, 

1. სტანდარტით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი; 

2. დავალების   შეფასების კრიტერიუმები; 

3. მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული 

სამუშაოს ნიმუშები ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი ვიზუალური 

მასალა; 

4. თითოეული კლასის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები; 

5. შედეგების ანალიზი. 
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თითოეული შემაჯამებელი დავალებისთვის მასწავლებელი ვალდებულია 

გამოიყენოს ხარისხის მართვის ISO 9001:2015 სისტემის ფორმა №109, ფორმა №110. 

საგნობრივი კათედრის გამგე კათედრაზე ჩატარებული  შემაჯამებელი 

დავალებების სემესტრულ და წლიურ შედეგებს აჯამებს და აანალიზებს შემდეგი 

მონაცემების მიხედვით: 

1. კათედრის წევრთა ანალიზები კლასების მიხედვით შემაჯამებელი 

დავალებების თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების 

მიხედვით.       

2. პედაგოგთა მიერ გამოკვეთილი პრობლემები/წარუმატებლობები 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. 

3. ინტერვენციები (პრობლემის აღმოფხვრის მეთოდოლოგია) 

შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი: მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს  

კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი  დავალება, გაცდენის შემთხვევაში 

მოსწავლეს ენიშნება აღდგენითი  შემაჯამებელი  დავალება, რომელიც  შეიძლება 

შესრულდეს ინდივიდუალური ან ჯგუფური გრაფიკის მიხედვით, გაკვეთილების 

შემდეგ.  

 შემაჯამებელი დავალების აღდგენა მოხდება სემესტრის დასრულებამდე ან 

მობილობის შემთხვევაში, სკოლის მიერ ამორიცხვის შესახებ ბრძანების 

გამოცემამდე. 

 სტანდარტის მოთხოვნათა შესასრულებელად აუცილებელია 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში კომპლექსური, კონტექსტის მქონე 

დავალებების გამოყენება (მაგ., ესეს დაწერა, პროექტის მომზადება, 

ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება, რეფერატის დაწერა, ამოცანის 

ამოხსნა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშის შექმნა, 

მოთხრობის შედგენა, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კონკრეტული პრობლემის 

გადაჭრა, საველე-გასვლითი სამუშაოს ან სასწავლო ექსკურსიის ანგარიშის 

მომზადება და სხვ.). ამგვარ დავალებაში შესრულებული სამუშაოს 

მრავალმხრივი შეფასებისათვის პედაგოგმა უნდა შეიმუშავოს 

მოსწავლეების შეფასების კრიტერიუმები. 

 იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე საპატიო მიზეზით, ხანგრძლივი პერიოდით  

(2 კვირა და მეტი) ვერ ცხადდება გაკვეთილებზე, სკოლის დირექტორი  

საგნის მასწავლებელთან, კათედრის  თავმჯდომარესა და  კლასის 

დამრიგებელთან ერთად იღებს გადაწყვეტილებას შემაჯამებელი ტესტირების 

თარიღის გადავადების  შესახებ.   

 აღნიშნული გადაწყვეტილება  ფორმდება ოქმის სახით და გადაწყვეტილება - 

შედეგი  ეცნობება  მოსწავლესა და მშობელს.  

საგნის 

სემესტრული 

ქულის 

გამოანგარიშების 

წესი 

მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო 

და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების 

რაოდენობაზე;  

მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით.  

იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი 

დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში 

მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი 

შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე. 

 

საგნის წლიური 

ქულის 

გამოანგარიშების 

წესი 

 საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების 

ჯამი იყოფა  ორზე;  

 საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით. 

 თუ სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს წლიური გამოცდის ჩატარებას 

და  განსაზღვრულია, რომ  ამ  გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, 

მაშინ საგნის წლიური ქულა იანგარიშება შემდეგი პრინციპით: საგნის 

პირველი და მე-2 სემესტრის (ორი ქულის)  და ერთი -გამოცდის ქულის   -  

საშუალო  არითმეტიკული მრგვალდება  მთელის  სიზუსტით. 
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 თუ მოსწავლეს, სკოლიდან სკოლაში სემესტრის მიმდინარეობისას 

გადასვლის გამო, მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე 

ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს 5.0 ან მეტი ქულა, ეს ქულა დაუფიქსირდება 

ნასწავლი საგნის სემესტრულ ქულად თუ ამ საგნის სწავლება მე-2 სემესტრში 

არ გრძელდება. მიმღები სკოლა ვალდებულია შეაფასოს მოსწავლე ახალ 

საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე. 

 მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში 

გადასვლის გამო, მიმღებ სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლის 

შემთხვევაში, განსხვავებული საგნის სემესტრული ქულები აღირიცხება, 

როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. 

საფეხურის 

საერთო ქულის 

გამოანგარიშების 

წესი 

საფეხურის  საერთო  ქულის გამოსაანგარიშებლად: 

 ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა და 

ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე; 

 საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით. 

კლასისა და 

საფეხურის 

დაძლევა 

კლასი  დაძლეულად ჩაითვლება თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური 

ქულა არის 5.0 ან მეტი. 

 დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ ესგ -სა და სასკოლო 

სასწავლო გეგმის გაძლიერებული სწავლების საგნების შეფასების პრინციპების 

გათვალისწინებით, მოსწავლის  საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი. აღნიშნული შედეგი მოსწავლეს აძლევს საბაზო 

საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას. 

 საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ ესგ - სა და სასკოლო 

სასწავლო გეგმის გაძლიერებული სწავლების საგნების შეფასების 

პრინციპების გათვალისწინებით, მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა 

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი. 

გარდა ამისა,  
თუ მოსწავლეს დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა 

კლასი, მას ეძლევა საბაზო განათლების ატესტატის აღების ან/და საშუალო 

საფეხურზე გადასვლის უფლება. 

 საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ ესგ -სა და სასკოლო 

სასწავლო გეგმის სწავლების საგნების შეფასების პრინციპების 

გათვალისწინებით, მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი. 

 გარდა ამისა,  
თუ მოსწავლეს დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა 

კლასი, მას ეძლევა განათლების ატესტატის  აღების უფლება. 

გაცდენები და 

გაცდენილი 

მასალის 

აღდგენა 

მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება გაკვეთილის დაწყებისთანავე, 

ელექტრონულ ჟურნალში და პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი; 

დაწყებით საფეხურზე მოსწავლის მიერ წლის განმავლობაში 

კონკრეტული საგნისთვის დათმობილი საათების: 

20%-ის  გაცდენის შემთხვევაში, პრევენციის მიზნით, დამრიგებელი 

უზრუნველყოფს მოსწავლისა და მშობლის ინფორმირებას; 

30%-ის ან მეტის გაცდენის შემთხვევაში, სკოლა შეიმუშავებს 

კონკრეტული  შემთხვევისათვის შესაბამის პოლიტიკას (დამატებითი 

მეცადინეობები, საკონსულტაციო საათები, ინდივიდუალური 

მიდგომები). 

საბაზო-საშუალო საფეხურზე მოსწავლის მიერ წლის განმავლობაში 

კონკრეტული საგნისთვის დათმობილი საათების:  

 20%-ის  გაცდენის შემთხვევაში, პრევენციის მიზნით, დამრიგებელი 

უზრუნველყოფს მოსწავლისა და მშობლის ინფორმირებას; 

30%-ის  ან მეტის გაცდენის შემთხვევაში, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ 
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ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე,  

კლასის დამრიგებელი სასწავლო წლის დასაწყისში, უზრუნველყოფს 

მშობლებისათვის ინფორმირებას მოსწავლის გაცდენებთან 

დაკავშირებით ესგ -სა და განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

სასწავლო წლის განმავლობაში, როგორც სასკოლო სივრცეში ასევე 

ონლაინ სწავლების პროცესში, მოსწავლის გაცდენის 

დაფიქსირებისთანავე, კლასის დამრიგებელი მშობელთან კომუნიკაციის 

საშუალებით ადგენს მოსწავლის გაცდენის მიზეზს. მოსწავლის მხრიდან 

დაფიქსირებული ხშირი გაცდენების  შემთხვევაში, დამრიგებელი 

მშობელთან და მოსწავლესთან სწორი კომუნიკაციით უზრუნველყოფს  

პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, რათა არ გახდეს აუცილებელი  

ესგ-ით განსაზღვრული სანქციების განხორციელება. 

არსებული კანონმდებლობის მიხედვით აღნიშნული მოთხოვნა არ 

ვრცელდება: 

იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე: 

1.  აღადგენს კონკრეტულ საგანში გაცდენილ შემაჯამებელ დავალებას.  

2. მონაწილეობს საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო 

ღონისძიებებში, საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ 

ოლიმპიადებში, მ.შ. იტალიასა და სხვა ქვეყნებში სკოლის მიერ 

ორგანიზებულ სასწავლო-გაცვლით პროექტებში  და ამ მიზეზით აცდენს 

სკოლას, მოსწავლის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის 

წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი 

უფლებამოსილია კონკრეტული მოსწავლის მიმართ მიიღოს 

გადაწყვეტილება. 

3. საჭიროებს მკურნალობას ერთ თვეზე მეტი ვადით. სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე, მოსწავლე 

გადაყვანილი იქნება შინ სწავლების რეჟიმზე და ამ მომენტიდან 

აღნიშნული მოთხოვნა არ გავრცელდება 30%-თან  დაკავშირებით. შინ 

სწავლების პროცესში გამოიყენება დისტანციური სწავლების ფორმა, 

განრიგი დადგინდება ინდივიდუალურად.  

მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში, სკოლა უზრუნველყოფს შინ 

სწავლებაზე მყოფი მოსწავლისთვის შესაბამისი კლასის საათობრივი 

ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნისთვის (გარდა სპორტის 

საგნობრივი ჯგუფით გათვალისწინებული საგნებისა) კვირაში მინიმუმ 1 

გაკვეთილის ჩატარებას. 

მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში, სპორტის საგნობრივ ჯგუფში 

შემავალი საგნების შეფასებისას მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს 

მოსწავლის ფიზიკური მდგომარეობა. 

 
გამოცდის ტიპები 

სკოლაში  ჩატარდება შემდეგი ტიპის გამოცდები: 

 სემესტრული გამოცდა (საჭიროების შემთხვევაში); 

 წლიური გამოცდა; 

 საშემოდგომო გამოცდა; 

 ექსტერნის გამოცდა; 

 
სემესტრული 

გამოცდა 

სემესტრული გამოცდა ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ  

 მოსწავლე თვლის, რომ უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის. ამ შემთხვევაში, 

მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი, წერილობით 

მიმართავს სკოლის დირექციას. დირექტორი განიხილავს საკითხს და 

იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის გამოცდაზე დაშვება - არდაშვების 

შესახებ. გამოცდაზე ასეთი წესით გასული მოსწავლის საგნის 

სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის ქულა 
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ემატება სემესტრის ქულას და ჯამი იყოფა 2-ზე. 

სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი 

კვირის ვადაში - პირველი სემესტრის სემესტრული გამოცდა ინიშნება მეორე 

სემესტრის დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში, ხოლო მეორე სემესტრის სემესტრული 

გამოცდა - სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში. 

 

წლიური გამოცდა 

წლიური გამოცდები ჩატარდება VII და XI კლასებში.  

VII – იტალიური ენა, მათემატიკა 

VIII - ქიმია, ინგლისური ენა 

IX - გეოგრაფია, ქართული ენა; 

X1 - ქართული ენა, ინგლისური ენა; 

X2 - ქართული ენა, ინგლისური ენა;; 

XI1 – ისტორია, ინგლისური ენა; 

XI2 – ქართულ;ი ენა, ინგლისური ენა.; 

წლიური გამოცდის ქულას გავლენა აქვს საგნის წლიურ ქულაზე.  საგნის წლიური 

ქულის გამოთვლისას, წლიური გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ 

ქულებს და ჯამი იყოფა სამზე. 

 
საშემოდგომო 

გამოცდა 

 იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5.0-ზე  

ნაკლები,  მოსწავლეს დაენიშნება საშემოდგომო გამოცდა ამ საგანში.  

 პედაგოგი ვალდებულია, მოსწავლეს გაუწიოს კონსულტაციები იმ 

საგანში/საგნებში, რომლებშიც მათ დაენიშნათ აღნიშნული ტიპის გამოცდა. 

კონსულტაციები (3-4 სთ კონსულტაცია) ინიშნება მასწავლებელთან 

შეთანხმებით, სწავლის დასრულებიდან გამოცდის დანიშნულ დღემდე, 2 

კვირის განმავლობაში. 

 საშემოდგომო გამოცდა ტარდება სასწავლო წლის დასრულებიდან 

არაუადრეს ორი კვირისა და სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი 

კვირით ადრე. 

 საშემოდგომო  გამოცდის ჩატარების ზუსტ თარიღს ბრძანებით 

განსაზღვრავს სკოლის დირექტორი. 

 მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო 

გამოცდის საფუძველზე. მოსწავლის საშემოდგომო გამოცდის ნიშანი 

ხდება საგნის წლიური ნიშანი. 

 საგნის დაძლევის მინიმალური ქულაა 5.0 

 საშემოდგომო გამოცდის ჩატარების წესს ადგენს სკოლის ადმინისტრაცია 

გამოცდების ჩატარებამდე 10 დღით ადრე. პროცედურაზე  

პასუხისმგებელია სკოლის ადმინისტრაცია, საგნობრივი კათედრის 

თავმჯდომარე, საგნის მასწავლებელი, დამრიგებელი. 

 მოსწავლე ვალდებულია გამოცხადდეს საშემოდგომო გამოცდაზე. საპატიო 

მიზეზით საშემოდგომო გამოცდაზე გამოუცხადებლობის შემთხვავაში 

მოსწავლის მშობელი (მეურვე) განცხადებით მიმართავს სკოლის 

დირექტორს გამოცდის გადავადების თობაზე. 

 საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება დირექტორის 

ბრძანებით, მოსწავლის (მოსწავლეების) მიერ ჩასაბარებელი საგნების 

შესაბამისად. საგამოცდო კომისიას ხელმძღვანელობს კომისიის 

თავმჯდომარე, რომელიც ანგარიშვალდებულია სკოლის დირექტორთან. 

 საგანში  საგამოცდო დავალების შედგენასა და კონფიდენციალურობის 

დაცვაზე პასუხისმგებელია შესაბამისი კათედრის თავმჯდომარე. 

 საგამოცდო კომისია ადგენს შეფასების უწყისს, რომელსაც ხელს აწერს 

კომისიის ყველა წევრი. თუ კომისიის რომელიმე წევრს აქვს 

განსხვავებული აზრი, მას უფლება აქვს თავი შეიკავოს ხელმოწერისაგან 

და ვალდებულია განსხვავებული აზრი დააფიქსიროს წერილობით, 

რომელიც თან უნდა ახდეს საგამოცდო უწყისს. 
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 სკოლა საშემოდგომო გამოცდებს ჩაატარებს წერილობით ტესტირების 

ფორმით, 2022 წლის 29 აგვისტოდან 07 სექტემბრის ჩათვლით. 

გამონაკლისის სახით, ობიექტური მიზეზის შემთხვევაში, საშემოდგომო 

გამოცდები შესაძლებელია ჩატარდეს 2022 წლის 30 ივნისიდან. 

 

ექსტერნის წესით 

დაძლევის 

გამოცდა 

 მოსწავლე საშუალო საფეხურზე, საგანს ექსტერნის წესით  აბარებს იმ 

შემთხვევაში, თუ აცდენს სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული 

საგნისთვის გათვალისწინებული საათების 30 % ან მეტს 

 ექსტერნის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები 

განისაზღვრება კანონმდებლობით. 

მოსწავლის 

აკადემიური 

მიღწევის აღიარება 

კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური 

ქულა (დამრგვალების გარეშე) არის 5.0 ქულა ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული 

აქვს ჩათვლა შესაბამის საგნებში. 

შეფასების მაღალი დონე - ქულები 9 და 10 -  გულისხმობს სასწავლო წლის ან 

საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას. 

წარჩინებული 

მოსწავლეების 

წახალისების წესი 

სკოლაში შემუშავებულია წარჩინებული მოსწავლეების წახალისების 

რეიტინგული სისტემა და შემდეგი ფორმები: 

 მადლობის ფორმა; 

 სიგელები და დიპლომები; 

 სასკოლო გრანტი; 

 

ოქროს 

მედალოსნის 

ატესტატი 

მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ნიშანია 10 დამრგვალების 

გარეშე, იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს.  

ვერცხლის  

მედალოსნის 

ატესტატი 

 მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ნიშანი მეათედამდე 

დამრგვალების შედეგად არის 9.8 და 9.9 იღებს სრული ზოგადი 

განათლების ვერცხლის მედალოსნის ატესტატს. 

მოსწავლეზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

კლასის/კლასების, ან საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი 

საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამები 

წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნის 

ატესტატი არ გაიცემა. 

 

შეფასების სისტემის გამჭვირვალობა 

 შეფასების სისტემის გამჭვირვალობის მიზნით, ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში 

დამრიგებელი და კონკრეტული საგნის პედაგოგი აცნობს მოსწავლეებს და მათ მშობლებს 

სკოლის მიერ შემუშავებულ შეფასების სისტემას და კრიტერიუმებს. 


