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მუხლი 1. შესავალი 

სასკოლო საზოგადოების ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენენ მოსწავლეთა 

მშობლები/კანონიერი წარმომადგენლები. ისინი აკადემიის ცხოვრებაში მნიშნელოვან როლს 

ასრულებენ და მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა აქტიური ჩართულობა დადებითად 

აისახება სასკოლო საზოგადოების დანარჩენ ნაწილზე - მასწავლებლებსა და მოსწავლეებზე. 

მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების ჩართულობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

აქვს მოსწავლეთა წარმატებისთვის. მოსწავლეები, რომელთა მშობლებიც/კანონიერი 

წარმომადგენლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საგანმანათლებლო პროცესში, უკეთეს 

შედეგებს აღწევენ, აქვთ უფრო მაღალი აკადემიური მიღწევები და უფრო ხარისხიანად 

შესრულებული დავალებები, მათი დასწრების მაჩვენებელი უფრო მაღალია და 

კეთილგანწყობილი არიან აკადემიის მიმართ. 

მუხლი 2. მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა ინფორმირების მიზნები და ამოცანები 

 

2.1. შვილის განათლების პროცესში მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ჩართულობის 

მიზანია:  

2.1.1 მოსწავლეებმა უფრო წარმატებით დაამთავრონ აკადემია და ჰქონდეთ სწავლის 

გაგრძელების უკეთესი შესაძლებლობები და პირობები;  

2.1.2 მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი ჩაერთოს შვილის განათლებისა და აღზრდის 

პროცესში ასევე, სოციალურ, ემოციურ და ინტელექტუალურ განვითარებაში;  

2.1.3 მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი სრულყოფილად ფლობდეს ინფორმაციას 

შვილის მდგომარეობის შესახებ და აკადემიასთან ერთად დროულად იღებდეს ზომებს მისი 

პრობლემების მოსაგვარებლად;  

2.1.4 დაეხმაროს მასწავლებელს, მოსწავლის შესახებ ამომწურავი და ზუსტი ინფორმაციის 

სისტემატურად მიღებაში;  

2.1.5 აკადემიამ გაზარდოს საზოგადოებაში თავისი იმიჯი და მიიღოს 

მშობლებისგან/კანონიერი წარმომადგენლებისგან მეტი მხარდაჭერა;  

2.1.6 გაიზარდოს მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი. 

 

მუხლი 3. აკადემიის ადმინისტრაცია 

3.1. მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა ინფორმირების მიზნით აკადემიის 

ადმინისტრაცია ვალდებულია: 

3.1.1 აკადემიის ვებგვერდზე www.cea.ge გამოაქვეყნოს აკადემიის შესახებ ამომწურავი 

ინფორმაცია და მიმდინარე სიახლეები; 

3.1.2 პირველი გაკვეთილის დასრულებამდე გაგზავნოს მშობელთან/კანონიერ 

წარმომადგენელთან ესემეს შეტყობინება დაგვიანების და გაცდენის შესახებ; 

http://www.cea.ge/
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3.1.3 ყოველდღიურად განაახლოს აკადემიის ელექტრონულ ჟურნალში შემდეგი 

ინფორმაცია: მოსწავლეთა გაცდენები, საშინაო დავალებები, ხოლო ორ დღეში ერთხელ უნდა 

განაახლოს ინფორმაცია მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების შესახებ; 

3.1.4 სოციალურ ქსელში შექმნას თითოული კლასისათვის დახურული ჯგუფი 

მშობელთათვის/კანონიერ წარმომადგენელთათვის სხვადასხვა აქტუალური საკითხების 

ინფორმირების მიზნით; 

3.1.5 საჭიროებისამებრ გამართოს აკადემიის მოსწავლეთა მშობლებთან/კანონიერ 

წარმომადგენლებთან შეხვედრები:  

 პრობლემების მოგვარებისა და მათი გადაჭრის გზების ძიების მიზნით; 

 აკადემიის ღონისძიებებსა და კონფერენციებში მოსწავლეთა მშობელთა/კანონიერ 

წარმომადგენელთა ჩართვის მიზნით; 

 მოსწავლეებისათვის აკადემიის მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა 

პროფესიული გამოცდილების გაზიარების მიზნით, სადაც მოსწავლეთა 

მშობლებს/კანონიერ წარმომადგენლებს ეძლევათ საშუალება, თავიანთი 

ინტელექტუალური და შემოქმედებითი რესურსები გაუზიარონ საკუთარი შვილების 

თანაკლასელებსა დათანასკოლელებს. 

მუხლი 4. აკადემიის კლასის დამრიგებელი 

4.1. მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა ინფორმირების მიზნით აკადემიის კლასის 

დამრიგებელი ვალდებულია: 

4.1.1 აკადემიის მოსწავლეებს, მშობლებსა/კანონიერ წარმომადგენელთა და მასწავლებლებს 

შორის განახორციელოს ეფექტური კომუნიკაცია, გამოიჩინოს კეთილგანწყობა და შექმნას 

პარტნიორული ატმოსფერო; 

4.1.2 წელიწადში ორჯერ გაუგზავნოს აკადემიის მოსწავლეთა მშობლებს/კანონიერ 

წარმომადგენლებს მოსწავლის შეფასება, რაც გულისხმობს ინდივიდუალურად თითოეული 

მოსწავლის მუშაობის დაწვრილებით ანალიზს საგნების მიხედვით; 

4.1.3 მოსწავლის მიერ აკადემიის გაცდენის შემთხვევაში, გაარკვიოს გაცდენის მიზეზი 

ყოველი ასეთი შემთხვევისას; 

4.1.4 საჭიროებისამებრ განახორციელოს მშობლებთან/კანონიერ წარმომადგენლებთან 

სატელეფონო გასაუბრება.  

4.1.5 სემესტრში მინიმუმ ორჯერ მოიწვიოს მშობელთა კრება; 

4.1.6 სემესტრში მინიმუმ ერთხელ მოიწვიოს ინდივიდუალური მშობელთა კრება 

მოსწავლეთა მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა და საგნის მასწავლებელთა 

ინდივიდუალური შეხვედრების მიზნით.  
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მუხლი 5. აკადემიის მასწავლებელი  

5.1. აკადემიის მასწავლებელი ვალდებულია: 

5.1.1 გააცნოს აკადემიის მოსწავლეთა მშობლებს/კანონიერ წარმომადგენლებს საგნის 

შეფასების კრიტერიუმები; 

5.1.2 დროულად აცნობოს მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს მისი შვილის სწავლა-

აღზრდასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის შესახებ; 

 

5.1.3   სემესტრში მინიმუმ ერთხელ ინდივიდუალურ მშობელთა კრებაზე ყოველი მოსწავლის 

მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გაესაუბროს ინდივიდუალურად მოსწავლის 

აკადემიური მოსწრების შესახებ. 

 

მუხლი 6. მშობლისათვის/კანონიერი წარმომადგენლისათვის/მოსწავლისათვის 

სავალდებულო მისაწოდებელი ინფორმაცია 

6.1. დამრიგებელი ვალდებულია ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში მშობელს/კანონიერ 

წარმომადგენელს/მოსწავლეს მიაწოდოს ინფორმაცია და გააცნოს შემდეგი დოკუმენტები:  

სასკოლო სასწავლო გეგმა; სასწავლო პროგრამები; შეფასების პროცედურები და 

კრიტერიუმები;  სკოლის შინაგანაწესი;  სადამრიგებლო პროგრამები; 

6.2. გარდა ზეპირსიტყვიერად გაცნობისა, მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს შეუძლია 

გაეცნოს აღნიშნულ დოკუმენტაციას აკადემიის საინფორმაციო დაფაზე. აკადემია 

ვალდებულია სასწავლო წლის დაწყებამდე, აღნიშნული დოკუმენტები გააკრას ფოიეში 

არსებულ საინფორმაციო დაფაზე, რათა თითოეულ დაინტერესებულ პირს საშუალება 

ჰქონდეს გაეცნოს მისთვის მნიშვნელოვან/საჭირო ინფორმაციას;  

6.3.პირველ მშობელთა კრებაზე თითოეული საგნის მასწავლებელი მოსწავლეების 

მშობლებს/კანონიერ წარმომადგენლებს აცნობს შეფასების კრიტერიუმებს. 

მუხლი 7. მოსწავლეთა მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების ჩართულობა აკადემიის 

სასწავლო პროცესში 

7. 1. მოსწავლეთა მშობლებს/კანონიერ წარმომადგენლებს სასწავლო პროცესზე დასწრების 

და/ან მათში მონაწილეობის უფლება აქვთ შემდეგ შემთხვევებში: 

ა. მასწავლებელი მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს იწვევს ღია გაკვეთილზე; 

ბ. მასწავლებლის მიერ დაგეგმილი სასწავლო და არაფორმალური აქტივობების ფორმატი 

ითვალისწინებს მშობლეთა/კანონიერ წარმომადგენელთა მონაწილეობას (მაგ., 

მოსწავლეთა პროექტების პრეზენტაცია, სპექტაკლის წარმოდგენა, გამოფენის ორგანიზება, 

ექსკურსია და სხვ.). 

გ.მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი მასწავლებლის და/ან დამრიგებლის 

ინიციატივით ატარებს გარკვეულ საგანმანათლებლო აქტივობებს. 
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7.2 აღნიშნულ ღონისძიებებში მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა ჩართულობის 

საკითხს წყვეტს უშუალოდ მასწავლებელი და საჭიროების შემთხვევაში, ათანხმებს კლასის 

დამრიგებელთან და აკადემიის დირექციასთან.  

 

მუხლი 8. მშობელთა კლუბი 

8.1   აკადემია მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა სასწავლო პროცესში მეტი 

ჩართულობის მიზნით ქმნის აკადემიის არჩევით ორგანოს - მშობელთა კლუბს. 

8.2 მშობელთა კლუბის მიზანია აკადემიაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა; 

8.3 მშობელთა კლუბის ძირითადი ფუნქციებია: 

8.3.1  თანამშრომლობა აკადემიის ადმინისტრაციასთან მოსწავლეთა ინტერესების 

შესწავლისა და მიზნობრივი, მრავალფეროვანი აქტივობების დაგეგმვისთვის;  

8.3.2 მოსაზრებების შეიმუშავება და აკადემიის ადმინისტრაციისათვის წარდგენა სასწავლო 

და სააღმზრდელო პროცესების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით; 

8.3.3 მოსწავლეთა ინტერესებისა და მათი უფლებების დაცვა; 

8.3.4 სხვა საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. 

 

მუხლი 9. მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შესახებ მშობლის ინფორმირებისა და სასწავლო 

პროცესში მშობელთა ჩართულობის წესის დამტკიცებისა და ცვლილების შეტანის წესი 

 

9.1.მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შესახებ მშობლის ინფორმირებისა და სასწავლო 

პროცესში მშობელთა ჩართულობის წეს შეიმუშავებს და ბრძანებით ამტკიცებს აკადემიის 

დირექტორი.  

9.2.მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შესახებ მშობლის ინფორმირებისა და სასწავლო 

პროცესში მშობელთა ჩართულობის წესის მიღება, გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანა ხორციელდება ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული წესით. 

 


