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საპროექტო განაცხადი

პროექტის სათაური - internatis tipis Tsu skola

saSualo ganaTlebis maRali standartis mqone specializirebuli saSualo
skola-liceumis daarseba, sadac iswavlis mozardi ganurCevlad sqesisa,
erovnebisa, aRmsareblobisa, socialuri warmomavlobisa.

მოსალოდნელი შედეგი:

abiturientebis saskolo momzadebis maRali donis uzrunvelyofa.
srulfasovani sauniversiteto ganaTlebis miRebis aucilebeli winapirobis Seqmna
saskolo ganaTlebis xarisxis amaRlebis gziT.

განმახორციელებელი ორგანიზაცია: Tsu da mecnierebisa da ganaTlebis saministro

პროექტის მოკლე აღწერილობა

srulfasovani sauniversiteto ganaTlebis miRebis aucilebel winapirobas
skolidan mosuli kontingentis momzadebis maRali done warmoadgens.

iv.javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitets, rogorc qveynis
umniSvnelovanes saganmanaTleblo-samecniero keras, pasuxismgebloba ekisreba
itvirTos saqarTveloSi saukunis manZilze miRweuli samecniero da
saganmanaTleblo potencialis ganmtkicebisa da ganviTarebis umniSvnelovanesi
amocana. saskolo ganaTlebis xarisxis awevaze zrunva am amocanis Semadgeneli
nawilia.

ganaTlebis maRali standartis mqone universitetamdeli saskolo
saganmanaTleblo dawesebulebis, inernatis tipis skolis (skola-liceumi)
dafuZnebas didi socialuri funqcia ekisreba. Tsu-s skola saero saswavlebelia,
sadac SeuZlia iswavlos yvela mozardma, romelic daakmayofilebs liceumis
moTxovnebs, ganurCevlad sqesisa, erovnebisa, aRmsareblobisa, socialuri
warmomavlobisa.

Tsu skolis dafuZneba, misi funqcionirebis monitoringi, meTodologiuri
uzrunvelyofa da pedagogiur procesSi monawileoba is gzaa, romlis meSveobiT
universitets realurad SeuZlia qveyanaSi saskolo ganaTlebis xarisxis
amaRleba. amisaTvis liceumTan unda Seiqmnas specialuri samecniero-kvleviTi
centri, romelic dakompleqtebuli iqneba universitetis profesuriT da
gamocdili praqtikosi pedagogebiT.

universitetamdeli saskolo saganmanaTleblo dawesebulebis koncepcia efuZneba
dRevandelobis sazogadoebriv dakveTas, Seiqmnas maRali standartis saskolo-
saganmanaTleblo sivrce, romelic Tavis mxriv bazisuri iqneba evropuli
standartis sauniversiteto ganaTlebis misaRebad.

aseTi saero saganmanaTleblo dawesebulebis, liceumis, daarsebis strategiuli
mizania, arsebul saganmanaTleblo sivrceSi Tvisobrivad axali sistemaSemqmneli
faqtoris Semotana, romelic sistemis ganviTarebaSi xarisxobriv cvlilebas
uzrunvelyofs.
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პროექტის ხანგრძლივობა:

დაწყების დრო:

დასრულების დრო:

saskolo ganaTlebis maRali - sauniversiteto standarti gulisxmobs: enebis
(mSobliuri, laTinuri da ori ucxo), maTematikisa da sabunebismetyvelo sagnebis,
sazogadoebrivi mecnierebebis arsebul erovnul saganmanaTleblo standartze
maRali, specializirebuli programiT Seswavlas.

saskolo ganaTlebis xarisxis amaRlebis gziT, Tsu skola uzrunvelyofs
srulfasovani sauniversiteto ganaTlebis miRebis aucilebel winapirobas,
evropuli sauniversiteto moTxovnebis gaTvaliswinebiT.

liceumi - koncefcia, miznebi da amocanebi

universitetamdeli saskolo saganmanaTleblo dawesebulebis koncepcia efuZneba
dRevandelobis sazogadoebriv dakveTas, Seiqmnas maRali standartis saskolo-
saganmanaTleblo sivrce, romelic Tavis mxriv bazisuri iqneba evropuli
standartis sauniversiteto ganaTlebis misaRebad.

aseTi saero saganmanaTleblo dawesebulebis, liceumis, daarsebis strategiuli
mizania, arsebul saganmanaTleblo sivrceSi Tvisobrivad axali sistemaSemqmneli
faqtoris Semotana, romelic sistemis ganviTarebaSi xarisxobriv cvlilebas
uzrunvelyofs.

es aris:

 saskolo ganaTlebis maRali (sauniversiteto) standartis danergva;

 moswavlis inteleqtualuri ganviTarebisa da  pirovnuli

formirebisaTvis optimaluri pirobebis Seqmna;

 moswavlis saerTaSoriso saganmanaTleblo  sivrceSi
integraciisaTvis momzadeba;

saskolo ganaTlebis universitetamdeli etapi unda uzrunvelyofdes moswavlis
moqalaqeobriv da pirovnul Camoyalibebas.

moswavlis cnobierebis sistemuri ganviTareba gulisxmobs:

 informaciul – racionaluri (codnis saWiro moculobis SeZena, unarebisa

da Cvevebis gamomuSaveba);

 mentalur-operaciuli (saTanado gonebrivi procesebis marTva);

 mxatvrul-zneobrivi (esTeturi da zneobrivi sferos prioritetebis,

principebis formireba);

 pirovnuli TviTaRzrda (TviTaRzrdis teqnologiebis aTviseba);

 evristikuli (kvleviTi, SemoqmedebiTi) potencialis ganviTareba;

 gamoyenebiTi praqtikul-qmedebiTi codnisa da unarebis SeTviseba.

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
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bolo aTwleulSi ganaTlebis mdgomareobis amsaxveli statistikuri masalebis
monacemebi (TIMSS, PISA, PIRLS), da sakuTari kvleva avlens qarTuli ganaTlebis
sistemis aSkara degradacias, rac gamoixateba qarTuli skolis mesame samyaros
(aziur-afrikuli) qveynebis donemde dacemaSi. aqedan gamomdinare, liceumis
daarsebis aucilebloba qveyanaSi saskolo ganaTlebis krizisuli mdgomareobiT
obieqturad aris gapirobebuli.

saskolo ganaTlebis maRali - sauniversiteto standartis uzrunvelyofa
gulisxmobs: enebis (mSobliuri, laTinuri da ori ucxo), maTematikisa da
sabunebismetyvelo sagnebis, sazogadoebrivi mecnierebebis arsebul erovnul
saganmanaTleblo standartze maRali donis moculobiT Seswavlas, rac momavali
abiturientis evropis erTian sauniversiteto sivrceSi warmatebuli integraciis
winapirobas warmoadgens.

moswavlis saerTaSoriso saganmanaTleblo  da socio-kulturul sivrceSi
integraciisaTvis momzadebis aucilebloba gapirobebulia Tanamedrove
informaciuli sazogadoebis faqtiuri “usazRvroobiT”, rac axalgazrdas
swavlisa da specialistad Camoyalibebis gzaze codnis SeZenis bevr saSualebas
sTavazobs - telekomunikaciur, distanciur, universitetebs Soris gacvliT da
a.S. programebs, kursebs da sxv. saerTaSoriso saganmanaTleblo resursebis
optimaluri gamoyeneba ganaTlebis arsebuli sistemis efeqturobis gazrdis erT-
erTi seriozuli gzaa, rac moswavlisaTvis misawvdomi unda iyos.

I. პროექტის განხორციელების სტრატეგია

saswavlo gegma, misi Semadgeneli nawilebi, aucilebeli da

Tavisufali disciplinebi;

saqarTvelos saskolo-saganmanaTleblo dawesebulebis funqcionirebis yvela
aspeqti regulirdeba kanoniT saskolo ganaTlebis Sesaxeb. liceumi, am
SemTxvevaSi –saskolo saganmanaTleblo dawesebuleba (nawilobriv - internatis
tipis), valdebulia Tavisi saqmianoba am normatiuli dokumentis/dokumentebis
safuZvelze warmarTos.

liceumi valdebulia misces moswavles garkveuli moculobis codna; swavlis
procesi dagegmos mocemuli struqturis gaTvaliswinebiT;  saswavlo procesi
awarmoos Sesaferis garemoSi; daicvas saTanado sanitaruli normebi da a.S.;
amitom Cven aq ar SevudgebiT kanoniT gansazRvrul yvela am savaldebulo
aspeqtebis aRweras, aramed SevexebiT sakuTriv liceumis miznebidan da
amocanebidan gamomdinare mxareebs.

liceumi orientirebulia codnis maRal, sauniversiteto standartze, amitom
ganaTlebis erovnuli programiT gaTvaliswinebuli codnis moculoba mxolod
aucilebeli minimumia, romelic gavrcobili unda iqnas sauniversiteto programiT
saWiro moculobamde.

saswavlo sagnebis CamonaTvali unda Seicavdes:

 mSobliuri ena

 savaldebulo ori ucxo ena;

 laTinuri* enis adaptirebuli kursi;
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 maTematika, informatika, fizika, qimia, biologia, astronomia,
ekologiis safuZvlebi, geografia, istoria, sazogadoebrivi
mecniereba da sxv.;

* laTinuri ena, rogorc wesi, iswavleba ucxoeTis yvela winasauniversiteto
saswavlo dawesebulebaSi.

fakultaturi sagnebi interesebis mixedviT…- mag. musika, xatva da a.S.…

gansakuTrebuli monacemebis mqone moswavleTaTis imuSavebs klasgareSe
programebi – saskolo Teatri,  telestudia, radiocentri;  xelovnebis,
xelosnobis, xelsaqmeobis nebismieri dargi, sportuli seqciebi.

liceumSi miReba iwarmoebs me-9 klasidan, magram damatebiT, Sesaferisi
monacemebis mqone moswavles, dawesebuli testirebis, gasaubrebisa Tu sxva saxis
“gamocdis” Cabarebis SemTxvevaSi, ufleba unda hqondes, swavlis gasagrZeleblad
gadmovides saTanado klasSi, me-9-dan me-12-is CaTvliT.

ori ucxo enis saTanado doneze codna warmoadgens liceumSi gadmosvlis
savaldebulo pirobas.

klasSi moswavleebis raodenoba 15-20.

saswavlo wlis, saswavlo kvirisa da saswavlo dRis struqturis gansazRvra;

liceumis saswavlo wlis, saswavlo kvirisa da saswavlo dRis struqturirebisas
unda Seswavlil iqnas analogiuri saswavleblebis didi gamocdileba evropis
qveynebSi da aSS-Si. amave dros saswavlo ganrigi winaaRmdegobaSi ar unda
movides Cvens  tradiciebsa da cxovrebis wesTan. es unda iyos moqnili, saswavlo
procesisaTvis mosaxerxebeli da moswavlisaTvis naklebad damZabavi sistema.

saswavlo procesis struqturirebis dros gasaTvaliswinebelia, rom es aris
gaZlierebuli saswavlo datvirTvis mqone saswavlebeli, anu pirvel rigSi
uzrunvelyofili unda iyos moswavlisaTvis swavlis (da cxovrebis) Sesaferisi
pirobebi.

saswavlo weli ganawildeba 9 Tveze ise, rom yvela ardadegebisa Tu dasvenebis
dReebi jamSi 3 Tves ar gadaaWarbebs.

saswavlo kviris xangrZlivoba 5 dRe, meeqvse dRe, SabaTi, daeTmoba moswavleTa
gatacebebs, klubur muSaobas, laSqrobebs, sports da a.S. kvira – dasvenebis dRea.

mecadineobebi daiwyeba 9.00;  4 gakveTilis Semdeg erTi saaTi Sesveneba da
Sesvenebis dros – sadili; sadilis Semdeg - fakultaturi sagnebi, sxva saxis
mecadineobebi, sportuli seqciebi da a.S.

vfiqrobT, gamarTlebuli iqneboda damamTavrebel klasSi leqciisa da seminaris
tipis mecadineobebis danergva. erTi an ori sagnis swavleba am meTodiT
daexmareba momaval studentebs leqciis mosmenis kulturis gamomuSavebaSi.

saswavlo wlis, saswavlo kvirisa da saswavlo dRis struqturirebis proeqtebi
ganxilul da Sefasebul unda iqnas pirvel rigSi pedagogiuri fsiqologiis
rekomendaciebis konteqstSi;

saswavlo programebi, saxelmZRvaneloebi, sxva saswavlo resursebi

rogorc zemoT avRniSneT, ganaTlebis erovnuli programiT gaTvaliswinebuli
codnis moculoba, liceumisaTvis mxolod aucilebeli minimumia, romelic
gaTvaliswinebuli unda iyos saswavlo gegmebSi, magram liceumisaTvis sxva, ufro
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moculobiTi, stecializirebuli programa unda momzaddes. saswavlo programebis
SemuSaveba damfuZnebel universitetSi unda ganxorcieldes.

specializirebul programebs saTanado saxelmZRvaneloebi, damxmare da meToduri
masalebi dasWirdeba, romelTa Sedgenac, rac uaRresad didi da sapasuxismgeblo
saqmea, agreTve universitetma unda itvirTos.

sasurvelia, agreTve specializirebuli saswavlo programebis Sesatyvisi
ucxoenovani saxelmZRvaneloebisa da meTodologiuri masalebis Targmna da
adaptireba.

liceumis kontingentis SerCevis kriteriumebi

liceumis miznebisa da amocanebis warmatebiT Sesrulebis erT-erT pirobas
moswavleTa kontingentis swori SerCeva warmoadgens.

kontingentis SerCevis mimarT ori principuli midgoma SeiZleba ganxorcieldes:

 aranairi Tvisobrivi SerCeva, kontingentis mxolod raodenobrivi
formireba;

 kontingentis mkacri SerCeva, specialurad SemoRebul kriteriumebze
dayrdnobiT;

Tu gaviTvaliswinebT mocemul pirobebSi liceumis winaSe mdgar amocanebs,
davinaxavT, rom erTaderTi swori midgoma moswavleTa mkacri SerCevaa, raTa
swored codnis aTvisebis niWiTa da unariT dajildovebulma moswavlem
gamoiyenos is SesaZleblobebi, rasac liceumi uzrunvelyofs.

amrigad, migvaCnia, rom moswavleTa kontingentis SerCevis kriteriumad unda
SemoRebul iqnas testireba an sxva formis “gamocda” mSobliur enaSi, ucxo
enebSi da maTematikaSi.

pedagogiuri-saaRmzrdelo Semadgenlobis Camoyalibebis principi

cnobilia, rom moswavlis warmatebis an warumateblobis gadamwyvet faqtors
maswavlebeli warmoadgens.

saWiroa:

 maswavleblisa da aRmzrdelis SerCevis kriteriumebis SemuSaveba;

 saukeTeso maswavleblebisa da aRmzrdelebis mkacri, gamWvirvale
sakonkurso SerCeva;

 winaswari treningi;

 maRali anazRaureba.

uaRresad sasargeblod migvaCnia saswavlo procesSi gamoCenili mecnierebis,
universitetis profesor-maswavleblebis CarTva, specialuri saleqcio kursebis
wakiTxvis, “master klasebis” Catarebisa da sxva formiT;

jandacva, fsiqologiuri samsaxuri, xelovneba, sporti

liceumis moswavleTa janmTelobis dacva unda daefuZnos saqarTvelos Sroms,
janmrTelobisa da  socialuri dacvis ministris 2001 wlis 16 agvistos #308/n
brZanebas 2.4.3. da am brZanebis Semdgom dazustebebs zogadsaganmanaTleblo da
axali tipis saswavlo dawesebulebebis Sesaxeb; higienuri moTxovnebi moswavleTa
swavlebis pirobebisadmi sxvadasxva tipis Tanamedrove zogadsaganmanaTleblo
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dawesebulebebSi; sanitariuli wesebi da normebi, sanw-dan 2.4.3_00, romlebic
gankuTvnilia, raTa davicvaT moswavleTa organizmi mavne faqtorebis im
arasasurveli zemoqmedebisagan, romelic SeiZleba Tan axlavs saswavlo process.

liceumSi Sesvlisas moswavleebi gaivlian samedicino Semowmebas; yovel maTganze
Seivseba saTanado baraTi; invalidobisa an qronikuli daavadebis arsebobis
SemTxvevaSi moswavle uzrunvelyofili unda iyos  specialuri daxmarebiT; mZime
invalidoba an mZime qronikuli paTologia samedicino komisiis msjelobis sagani
unda gaxdes, raTa gadawydes aseTi mozardis liceumSi swavlis mizanSewoniloba.

moswavleTa jandacvis umniSvnelovanesi aspeqtebia janmTeli cxovrebis wesis
damkvidreba, daavadebaTa prevencia. Aliceumis cxovrebis am mxares
gaakontrolebs samedicino samsaxuri, romlis funqcionireba aseT dawesebulebaSi
savaldebuloa.

sistematuri fizikuri varjiSi yoveli moswavlis dRis reJimis aucilebeli
Semadgeneli nawili unda iyos. misTvis unda gamoiyos dReSi 15 – 20 - 30 wuTi;
SesaZlebelia, es iyos dilis gamamxnevebeli varjiSi, an “jogingi” dRis romelime
mosaxerxebel monakveTSi, an, saWiro SemTxvevaSi, samkurnalo kursi.

sporti axalgazrdis pirovnuli formirebis mZlavr iaraRs warmoadgens.
janmTeli, sportuli konkurencia xels Seuwyobs lideris
TvisebebisGCamoyalibebas, sportuli TamaSebi moiTxoven gundurobis fsiqologiis
damkvidrebas. “sportuloba”, “sportuli cxovreba” unda gaxdes Rirseuli
moqcevis, samarTliani gansjis, sustis daxmarebisa da a.S., eqvivalenti.

SemoqmedebiTi programebi xelovnebis saukeTeso nimuSebis gamoyenebiT - musika,
Teatri, cekva da sxv. liceumSi swavlis ganuyofeli nawili unda iyos.

sameurveo sabWos da mSobelTan partniorobis institutis Camoyalibeba

saswavlo dawesebulebis sameurveo sabWos mniSvnelovani roli ekisreba – es
aris, praqtikulad, liceumis funqcionirebis yvela aspeqtis kontroli.

uzrunvelyofili unda iqnas:

 swavlisa da aRzrdis procesis gamWvirvaloba;

 TviTmmarTvelobis sistemis funqcionireba;

 mSoblebTan sistematuri kontaqti;

 liceumis “megobarTa” klubis Camoyalibeba – gamoCenili sazogado,
politikuri moRvaweebi, mecnierebi, xelovanebi biznes-wreebis
warmomadgenlebi da a.S.

liceumis struqtura

liceumis, rogorc saganmanaTleblo dawesebulebis, racionaluri mowyobisa da
menejmentis optimaluri parametrebis (moswavleTa, maswavlebelTa, aRmzrdelTa
raodenoba, teritoriis sidide, Senobebisa da saTavsoebis zomebi da a.S.)
gansazRvra sakmarisad rTuli sakiTxia. analogiuri saswavlo dawesebulebebis
mowyobis praqtika sazRvargareT tradiciulad arsebuli daxuruli skolebis
funqcionirebis saukunovan gamocdilebas efuZneba. L

dResdReobiT liceumis tipis saswavleblisaTvis mkacri saerTaSoriso
standartebia SemuSavebuli, romlebic moicavs samSeneblo masalebis, Senobebis,



7

teritoriis, saswavlo, laboratoruli, sportuli saTavsoebis, cxovrebisa da
kvebis, saswavlo procesis maregulirebel usafrTxoebis, san-higienur,
epodemiologiur da sxva normatiul miTiTebebs, rac liceumis mSeneblobisa da
funqcionirebis procesSi aucileblad unda iyos gaTvaliswinebuli. mag.:
kampusebis teritoria, rogorc wesi, Zlier gamwvanebulia; korpusebi maqs. 3-4
sarTuliania; sacxovrebeli, saswavlo da sportuli nagebobebi gancalkevebulia
da a.S.

migvaCnia, rom racionaluri iqneba liceumis Semdegi struqturis saxiT dafuZneba:

 liceumis moswavleebis raodenoba ara umetes 650; aqedan 150-mde moswavle –
internatis aRsazrdeli;

 saswavlo klasebi me-9 – me-12;

 klasSi 15-20 moswavle, sul klasebis raodenoba – 22-25;

SeniSvna: pirveli miReba unda ganxorcieldes me-9 - me-10 klasebSi.

II. პროექტის მართვა, პროექტის ეტაპები

proeqtis marTva ganxorcieldeba damfuZnebeli universitetbis mier specialurad
gamoyofili TanamSromlebis jgufis mier.

liceumis sakmaod rTuli da sapasuxismgeblo saganmanaTleblo programis
warmatebiT Sesrulebis mZlavri faqtori damfuZnebel universitetTan mWidro
SemoqmedebiTi da praqtikuli TanamSromloba unda gaxdes.

proeqtis ganxorcieleba or etaps moicavs -

1. liceumis dafuZnebis mosamzadebeli samuSao – 1 weli;

2. liceumis funqcionireba – ganusazRvreli vada;

proeqtis ganxorcielebis pirveli etapi unda daiwyos Tsu-s administraciuli da
akademiuri Semadgenlobidan liceumis aqtiuri jgufis (LAG) formirebiT,
romelsac proeqtis aqtivobebis Tanmimdevruli Sesrulebis koordinireba da
ganxorcieleba daevaleba.

LAG , Tavis mxriv, gadasawyveti amocanebis xasiaTis mixedviT, ori mimarTulebiT
imuSavebs – liceumis saswavlo procesTan dakavSirebul aqtivobebze - liceumis
dekanati (kaTedra);

- liceumis administraciuli marTvis, mowyobis, menejmentisa da sxva

organizaciul sakiTxebze kampusis administracia.
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proeqtis II etapi mosamzadebeli etapis dasrulebis Semdeg unda daiwyos, rac
pirvel rigSi moswavleTa da maswavlebelTa SerCevis Catarebasa da Semdgom
saswavlo procesis Seuferxebel mimdinareobas gulisxmobs.

III. პროექტის ხარისხის მართვა

proeqtis xarisxis marTva unda ganxorcieldes liceumis dekanatis (kaTedris)
mier universitetis saswavlo procesis xarisxis marTvis principebidan
gamomdinare, rac, Tavis mxriv ,boloniis procesis maregulirebeli dokumentebis
meSveobiT xdeba. ZiriTadi moTxovna am TvalsazrisiT iqneba swavlebis donis
evropul universitetamdel standartze orientireba, raTa liceumis
kursdamTavrebulebs saSualeba hqondeT evropul universitetebSic gaagrZelon
swavla.

პროექტი - Tsu-s liceumi

პროექტის შედეგი: Tsu-s liceumis funqcionirebis uzrunvelyofa

პროექტის
uზრუნველყოფა

finansuri proeqti - biujeti დაწყების დრო:
დასრულების დრო:

მიზანი Casatarebeli samuSaoebis racionaluri dagegmva

პროექტის მენეჯერი

LAG

პროექტის საბჭო

ბენეფიციარი
Tsu

აღმასრულებელი
Tsu

UCA

დამფინანსებელი

?

პროექტის უზრუნველყოფა
finansuri proeqti -

biujeti

პროექტის
მხარდაჭერა

Tsu UCA

პროექტის ორგანიზაციული სტრუქტურა

-liceumis dekanati (kaTedra)

-moswavleTa, maswavlebelTa
SerCevis kriteriumebi;

-swavlebis meTodologia,
programebi:

-saxelmZRvaneloebi, sxva
resursebi.

- kampusis administracia

-kampusis proeqtis momzadeba
arsebuli Senoba-nagebobebis
gaTvaliswinebiT;

-infrastruqturis, informaciuli
marTvis uzrunvelyofa;

პროექტის მენეჯერი

LAG

პროექტის საბჭო

ბენეფიციარი
Tsu

აღმასრულებელი
Tsu

დამფინანსებელი

?

პროექტის უზრუნველყოფა
finansuri proeqti

biujeti

პროექტის
მხარდაჭერა

Tsu

პროექტის ორგანიზაციული სტრუქტურა

-liceumis dekanati (kaTedra)

-misaRebi SerCevis Catareba;

-saswavlo procesis mimdinareoba.

- kampusis administracia

- liceumis funqcionirebis
administratiuli uzrunvelyofa.

-

I etapi

IIetapi
etapi
etapi
eteeta
pi
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IV. პროექტის სავარაუდო რისკები:

# რისკის აღწერილობა რისკის
იდენტ.
თარიღი

რისკის ტიპი რისკის გავლენა
პროექტის
განხორციელებაზე

რისკის აღმოფხვრის
მექანიზმი

პასუხისმგებელი

1 ararealisturi finansuri
proeqti – arasaTanadod
gaTvlili biujeti

muSaobis
dawyebisTa
nave

finansuri malimitirebeli,

gadamwyveti

biujetis Sida da gare
auditi

2 liceumis mimarT
sazogadoebis mxriv
uaryofiTi ganwyoba

proeqtis I
etapze

ideologiuri Semaferxebeli sazogadoebis saTanado
informireba, liceumis
perspeqtivebis ganmarteba

3 liceumSi swavlebis
xarisxis maRali donis
ver miRweva

proeqtis II
etapze

akademiuri perspeqtivaSi
Semaferxebeli

saswavlo procesis
xarisxis uzrunvelyofis
mudmivi kontroli Tsu -s
xarisxis samsaxurebis
mxridan



VI. სამუშაო გეგმა

პერიოდი:
პრექტის სათაური:

მოსალოდნელიშედეგი
დაგეგმილი
აქტივობები

TIMEFRAME
მონაწილ
ე პირები

პასუხი
სმგებე

ლი
მხარე

დაგეგმილი ბიუჯეტი

W
1

W
2

W
3

W
4

W
5

W
6

W
7

W
8

W
9

W
10

W
11

W
12

W
13

W
14

W
15

W
16

W
17

W
18

W
19

W
20

W
21

W
22

W
23

W
24

W
25

W
26

W
27

W
28

W
29

W
30

W
31

W
32

W
33

W
34

დაფინა
ნსების
წყარო

ბიუჯეტის
აღწერილობა ოდენობა

შედეგი:

არსებულირეალობა:
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ინდიკატორები:

მიზანი:
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თანხები მოცემულია მეტ-ნაკლები მიახლოებით
დოკუმენტი მომზადებულია თსუ–ს საფინანსო დეპარტამენტის მიერ
შემსრულებელი - ნიკა ქოიავა

სკოლა - ლიცეუმის სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა

I ეტაპი

ლიცეუმის სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა - მოსამზადებელ ეტაპზე

ლიცეუმის დაფუძნების გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ თსუ–s administraciuli da akademiuri

Semadgenlobidan უნდა შეირჩეს ლიცეუმის აქტიური ჯგუფი (LAG), რომელსაც პროექტის სხვადასხვა
აქტივობის კოორდინირება და ამოცანების განხორციელება დაევალება. ამ საქმიანობისათვის საჭირო
იქნება  ჯგუფი თანამშრომლებისა, ერთი ხელმძღვანელი (1200 ლარი), ოთხი კოორდინატორი (2 –
აკადემიურ, 2 – ადმინისტრაციულ მიმართულებაზე (800–1000 ლარი).
ჯგუფის შრომის წლიური  ანაზღაურება = 50.000 ლარი.

მოსამზადებელი ეტაპის ძირითადი ხარჯი იქნება კამპუსის მშენებლობა. თუ გამოყენებული იქნება
არსებული შენობა–ნაგებობები, უნდა ჩატარდეს მათი შემოწმება (შედგეს დეფექტური აქტი) და შემდეგ
შემუშავდეს რეკონსტრუქციის პროექტი – თავისი ხარჯთაღრიცხვით. = ???

მოსამზადებელი ეტაპის ფინანსური ხარჯების მეორე მიმართულება დაკავშირებული იქნება ლიცეუმის
ფუნქციონირების სასწავლო და მეთოდოლოგიურ უზრუნველყოფასთან – ეს იქნება სასწავლო
პროგრამების შემუშავება, სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალების ადაპტაცია, თარგმნა,
გამოცემა, შეძენა და ა.შ. = 50.000 ლარი.

პირველ ეტაპზე საჭირო ფინანსური ინვესტიციების ოდენობა =
რეკონსტრუქციის ხარჯები + 100.000 ლარი .

II ეტაპი

ლიცეუმის სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა - misi funqcionirebis pirobebSi

ხარჯთაღრიცხვის მეთოდიკა ეფუძნება ამერიკული და ევროპული ინსტიტუტების სტატისტიკურ მონაცემებს
და შესაბამისად შედეგები შეიძლება მკაცრად არ ასახავდეს ქართული რეალობისათვის დამახასიათებელ
ფაქტორებს.i

სკოლა-ლიცეუმი გათვლილია 650 მოსწავლეზე, საიდანაც 500 მოსწავლე სკოლას ესწრება სასკოლო
გაკვეთილების განმალობაში, ხოლო 150 მოსწავლე იმყოფება ინტერნატში.

i http://www.edfacilities.org/ds/statistics.cfm#
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სასკოლო კამპუსი–ლიცეუმი შედგება: სასწავლო–საბიბლიოთეკო, საცხოვრებელი, კულტურულ–
გამაჯანსაღებელი და დამხმარე შენობებისაგან (ჯანდაცვა, საწყობი, რეზერვუარები, ფარეხი,
თბორეგულაციის სისტემები, კაფეტერია, მაღაზია).
სასკოლო კამპუსი–ლიცეუმის ხარჯები პირობითად გაყოფილია ფიქსირებულ და ცვალებად ხარჯებად.

I) ფიქსირებული ხარჯების კომპონენტებია:

 ფიქსირებული ინვენტარი
სტატისტიკურ მონაცემბზე დაყრდნობით აღჭურვილობა და ფიქსირებული ინვენტარის ხარჯები საშუალოდ
შეადგენს = 500.000 ლარს.

 სატრანსპორტო საშუალებები
სატრანსპორტო საშუალებებად აღებულია 20 ადგილიანი ავტობუსი, ანუ ერთი კლასის
მომსახურებისათვის და მოსწავლეების საერთო რაოდენობის 10% ის ერთდროული მგზავრობისთვისაა
დაგეგმილი. შესაბამისად ერთ სასკოლო კამპუს–ლიცეუმს ესაჭიროება 3 ავტობუსი საშუალო
ღირებულებით 50.000 ლარი, ჯამში სატრანსპორტო საშუალებების ფიქსირებული ხარჯები შეადგენს
150.000 ლარს.

 ტექნიკური აღჭურვილობა
კომპიუტერების რაოდენობა გათვლილია ყველა მოსწავლესათვის ღირებულებით 825 ლარი, რაც ჯამში
შეადგენს 536.250 ლარს. ეს ხარჯი ნახევრად ფიქსირებულია, რადგან კომპიუტერი ყოველ 5 წელიწადში
თავიდანაა შესაძენი, შესაბამისად ანგარისში  აღებულია წლიური ცვეთის ხარჯი, რაც შეადგენს 536.250 : 5 =
107.250 ლარს.

პროექტორების რაოდენობა საშალოდ ტოლია კლასების რაოდენობისა (650:20=33). 33 პროექტორის
შეძენის ხარჯები, საშუალო ღირებულებით 1500 ლარი, ჯამში შეადგენს 49.500 ლარს.

 ლაბორატორიები
ლაბორატორიებისათვის აღებულია ამერიკული სტანდარტული პაკეტი ე.წ. „უნივერსალური
ლაბორატორიების კონცეფცია“i.
ლაბორატორიული აღჭურვილობა განთავსებული უნდა იყოს სხვა და სხვა სასკოლო სივრცეებში,
როგორიცაა პროექტ–ცენტრები და საკომფერენციო ოთახები. უსაფრთხოებისათვის დამატებით
გათვალისწინებული უნდა იყოს ჰაერის სავენტილაციო საშუალებები. უნივერსალური
ლაბორატორიებისათვის (მათემატიკა, ხელოვნება, ხელმარჯვეობა, ზუსტი მეცნიერებები) განკუთვნილია
500–დან 1000 კვადრატულ მეტრამდე ფართი. ლაბორატორია შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან:
სასწავლო ფართი, სველი წერტილი, სათავსოები, ცდების მოსამზადებელი ფართი და სათბური
(ბიოლოგიის მიმართულებისათვის). სტანდარტული პაკეტის ღირებულება დაახლოებით შეადგენს 200.000
ლარს.
სულ ფიქსირებული ხარჯები სასკოლო კამპუსისათვის ჯამში შეადგენს 1.435.750 ლარს.

II) ცვალებადი ხარჯების კომპონენტებია:

 მოსწავლეთა რაოდენობა ერთ სასკოლო კამპუსში – 650
 მასწავლებლების რაოდენობა – 65

o მასწავლებლების საშუალო ხელფასი თვეში შეადგენს 1000 ლარს. წლიური ხარჯი 780.000
ლარი;
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 დამხმარე პერსონალის რაოდენობა 21 (დაცვა – 6, დამლაგებლები – 3, ტერიტორიის მომვლელები – 1,
აღმზრდელები – 5, მძღოლები – 3, მზარეულები– 3),

o დამხმარე პერსონალის საშუალო ხელფასი თვეში 600 ლარი.  წლიური ხარჯი
151.200 ლარი;

 პერსონალის წლიური ხარჯები: 931.200 ლარი
 კვების ხარჯები – 4 ჯერ დღეში – 5 ლარი დღეში, 150 ინტერნატის მოსწავლეებისათვის, (სასწავლო

წელი მოიცავს 9 თვეს, ანუ 274 დღეს); წლიური ხარჯი: 274*150*5 = 205.500 ლარი
 კვების ხარჯები – 2 ჯერ დღეში – 3 ლარი დღეში, 500 სასკოლო გაკვეთილების განმავლობაში მყოფი

მოსწავლეებისათვის; წლიური ხარჯი: 274*500*3 = 411.000 ლარი
 კვების ხარჯები ჯამში: 616500 ლარი
 სამეურნეო მასალების ხარჯები – 50.000 ლარი
 კომპიუტერული ტექნიკის ცვეთის ხარჯები – 107.500 ლარი
 კომუნალური გადასახადები – 300 ლარი/მოსწავლე/წელიii: წლიური ხარჯი: 195.000 ლარი
 ხარჯები ღონისძიებებისათვის – საშუალოდ თვეში ერთი ღონისძება, ღონისძიების საშუალო ხარჯი ერთ

მოსწავლეზე შეადგენს 10 ლარს; წლიური ხარჯი 78.000 ლარი
 საექსპლუატაციო და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები – 50.000 ლარი
წლიური ცვალებადი ხარჯები სასკოლო კამპუსისათვის ჯამში შეადგენს: 2.028.200 ლარი.

i http://www.ncef.org/pubs/science.pdf
ii http://www.edfacilities.org/ds/statistics.cfm#


