
მოსწავლეთა ეთიკის კოდექსი

გადახედვის სიხშირე: ყოველწლიური 
მომზადებულია: იურიდიული სამსახურის მიერ
დოკუმენტის შემუშავების თარიღი: სექტემბერი, 2018
დოკუმენტის გადახედვის ბოლო თარიღი: ნოემბერი, 2021
ბოლო გადახედვა: იურიდიული სამსახურის მიერ

-------------------------
სოფიო ბაზაძე
დირექტორი



შესავალი 

 

შპს „ევროპული სკოლა“ (შემდგომში - „ევროპული სკოლა“ ან „სკოლა“)  უზრუნველყოფს 

გამორჩეულ განათლებას, სააღმზრდელო და აკადემიური კუთხით რთულ გარემოში. 

მოსწავლეებს აძლევს სტიმულს მიაღწიონ საუკეთესო პირად შედეგებს და გახდნენ გავლენიანი 

და მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქეები.  

 

მოსწავლეთა ეთიკის კოდექსის მიზანია ევროპულ სკოლაში განსაკუთრებული სასწავლო გარემოს 

შენარჩუნებისთვის საჭირო პრინციპების და სტანდარტების დამკვიდრება. ევროპულ სკოლაში 

სწავლება ემყარება ინდივიდუალური უფლებების, გამოხატვის თავისუფლების, ღირსების და 

უსაფრთხოების პატივისცემის პრინციპს. მოსწავლეთა ეთიკის კოდექსი წარმოადგენს ევროპულ 

სკოლაში მოსწავლეების ქცევის სახელმძღვანელო მითითებას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას 

მოსწავლეების და ევროპული სკოლის თანამშრომლების უფლებების, ევროპული სკოლის 

საკუთრების და საერთო რესურსების დაცვა და ამავდროულად გამორჩეული სასწავლო გარემოს 

შექმნა და შენარჩუნება.  

 

მუხლი 1. ეთიკის კოდექსის ზოგადი პრინციპები 

1. ევროპული სკოლის თითოეული მოსწავლე თანაბრად უფლებამოსილია ისარგებლოს 

საქართველოს კანონმდებლობით, ევროპულის სკოლის წესდებით და სხვა მარეგულირებელი 

აქტებით მინიჭებული უფლებებით.  

2. მოსწავლე სრულად და მკაცრად იცავს ევროპული სკოლის შიდა რეგულაციებს, საგამოცდო 

წესებს და დებულებებს, მოსწავლეთა ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებულ ღირებულებებს და 

პრინციპებს.   

3. მოსწავლისთვის ცნობილია, რომ ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში  ევროპულ სკოლას 

უფლება აქვს განიხილოს დისციპლინური ზომის გამოყენების საკითხი და იღებს ვალდებულებას 

დაემორჩილოს მიღებულ გადაწყვეტილებას.  

4. მოსწავლე თავისუფალი და დამოუკიდებელი ინდივიდია, რომელსაც შეუძლია განსაზღვროს 

საკუთარი ქცევა და შეაფასოს შედეგები.  

 

მუხლი 2. მოსწავლის ვალდებულებები 

1. მოსწავლე პატივს სცემს საკუთარ და სხვების სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, ღირსებას, პირადი 

საკუთრებისს და სხვა ქონებრივ თუ არაქონებრივ უფლებებს და თავისუფლებებს.  

2. დაუშვებელია დისკრიმინაცია და არატოლერანტული დამოკიდებულება რასის, კანის ფერის, 

ენის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, რწმენის, 

მსოფლმხედველობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, პოლიტიკური გაერთიანების 

წევრობის, ფიზიკური კონდიციის, მოქალაქეობის, ეროვნული, კულტურული, ეთიკური ან 

სოციალური კუთვნილების, წარმომავლობის, ოჯახის, ქონებრივი მდგომარეობის და სტატუსის, 

საცხოვრებელი ადგილის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ცხოვრების სტილის, დაბადების 

ადგილის, ან ნებისმიერი სხვა მიზეზის გამო.  

3. მოსწავლე პატივს სცემს სკოლის სახელწოდებას, ღირსებას და რეპუტაციას და ზრუნავს 

სკოლის ქონებაზე.  



4. მოსწავლე პატივს სცემს სხვა მოსწავლეების უფლებას მიიღონ განათლება და ისარგებლონ 

შეუფერხებელი სასწავლო პროცესით.  

5. მოსწავლე ვალდებულია მკაცრად დაიცვას ეთიკის კოდექსი და დაემორჩილოს სკოლის 

დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებას.  

 

მუხლი 3. ეთიკის ზოგადი წესები 

1. მოსწავლის ქცევა შეუფერებლად და არაეთიკურად ითვლება შემდეგ შემთხვევებში:  

ა) სწავლის პროცესის ხელშეშლა (სიზარმაცე, ხმაური, მობილური ტელეფონით სარგებლობა და 

სხვ.) 

ბ) სკოლაში ალკოჰოლური სასმელების მოტანა, მიღება ან/და სხვებისთვის გადაცემა; 

გ) სკოლაში თამბაქოს, ნარკოტიკული და სხვა ტოქსიკური ნივთიერებების მოტანა, მიღება ან და 

სხვებისთვის გადაცემა; სკოლაში ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოტანა ექიმის დანიშნულების 

გარეშე;  

დ) სკოლაში სათამაშო კომპონენტების და უხამსობის შემცველი საგნების მოტანა, მიწოდება ან/და 

გამოყენება;  

ე) შენობის დაზიანება / გაფუჭება;  

ვ) სკოლის ინვენტარით სარგებლობის წესების დარღვევა (მერხებზე და სხვა საგნებზე წარწერების 

გაკეთება, კომპიუტერების, ლაბორატორიის მოწყობილობების, სასწავლო ინფრასტრუქტურის და 

ინვენტარის დაზიანება ან/და არასწორად გამოყენება, მცენარეების დაზიანება და სხვ.);  

ზ) უხამსი, უწესო საქციელი, სიმთვრალე ევროპული სკოლის ტერიტორიაზე და სხვ.;  

თ) მოსწავლის უპატივცემულო დამოკიდებულება სკოლის სახელწოდების, პრესტიჟის, 

სიმბოლოების და რეპუტაციის მიმართ. მცდარი და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელება 

სკოლის აქტივობების ან სკოლის თანამშრომლების შესახებ, მედია რესურსების, სოციალური 

ქსელების, ელექტრონული ფოსტის ან/და სკოლის მონაცემთა ბაზის გამოყენებით, პირდაპირი 

ან/და ირიბი ფორმით, ჩაითვლება სკოლის პრესტიჟის და რეპუტაციის შელახვად;  

ი) ცეხლსასროლი იარაღის და ცივი იარაღის სკოლაში მიტანა, გამოყენება ან/და სხვებისთვის 

გადაცემა, ასევე ასაფეთქებელი და აალებადი მასალების მიტანა ან/და სხვებისთვის გადაცემა, 

რომელიც ქმნის ხანძრის ან/და აფეთქების რეალურ საფრთხეს;  

კ) სხვა მოსწავლეების, სკოლის აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის ან/და 

სკოლასთან დაკავშირებული მესამე პირების მუქარა, ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა; 

ლ) სიძულვილის ენა, დისკრიმინაცია, ძალადობის ან/და ცილისწამების მოწოდება სხვა 

მოსწავლის, სკოლის აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის ან/და 

სკოლასთან დაკავშირებული მესამე პირების მიმართ;  

მ) თავდასხმა, დაზიანება, განადგურება, საკუთრების უფლებების შეზღუდვა, სხვისი საგნის 

არამართლზომიერ დაუფლება, ამგვარი ქმედებების ჩადენის მცდელობა, მათ შორის შეცდომაში 

შეყვანის და მუქარის გზით;  

ნ) ფარულად მოპოვებული ვიდეო / ფოტო / აუდიო მასალის ჩაწერა / გავრცელება წინასწარ 

შეთანხმების და ინფორმირების გარეშე;  

ო) სკოლის აკადემიური / ადმინისტრაციული / დამხმარე პერსონალის ლეგიტიმური მოთხოვნის 

შეუსრულებლობა;  



პ) ევროპული სკოლის სამართლებრივი აქტების/რეგულაციების და კანონმდებლობის 

მოთხოვნების დარღვევა / უგულვებელყოფა.  

 

მუხლი 4. ეთიკის წესები სასწავლო პროცესში 

1. შემდეგი შემთხვევები ჩაითვლება აკადემიურ დარღვევად ან არაეთიკურ ქცევად:  

ა) სხვისი ნაშრომის გაყალბება და საკუთარ ნაშრომად გასაღება ან/და წინასწარ მომზადებული 

დამხმარე მასალიდან და სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებიდან უნებართვო გადაწერა (მათ 

შორის მობილური ტელეფონიდან, ტაბლეტიდან ან/და სხვა ელექტრონული მოწყობილობიდან);  

ბ) პლაგიატი  (სხვისი ნაშრომის ნაწილობრივ ან სრულად კოპირება);  

გ) აკადემიური კუთხით გაყალბებაში შემჩნევა;  

დ) ინდივიდუალური დავალების ჯგუფური მომზადება, ან ერთი პირის მიერ მომზადებული 

მასალის წარმოდგენა როგორც ჯგუფის მიერ მომზადებულის;  

ე) კონფიდენციალურ საგამოცდო მასალაზე ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება, 

წარმოდგენილი წერილობითი ნაშრომის ჩანაცვლება ან სხვა სახის კონფიდენციალური 

ინფორმაციის გამოყენება;  

ვ) ქულების მიღების მიზნით მასწავლებელზე ან სკოლის თანამშრომელზე ზეწოლა;  

ზ) სასწავლო პროცესისთვის ხელის შეშლა შესაბამისი რესურსების დამალვით, მოპარვით ან 

განადგურებით; ასევე, სხვა მოსწავლის ნაშრომის მოპარვა, განადგურება ან ჩანაცვლება.  

 

მუხლი 5. ეთიკის კოდექსის დარღვევაზე დაწესებული სანქციები 

ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევებს განიხილავს ევროპული სკოლის დირექტორის 

ბრძანების საფუძველზე შექმნილი დისციპლინური კომიტეტი.  

 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები 

1. ევროპული სკოლა უფლებამოსილია ცვლილებები შეიტანოს ამ კოდექსში, რითაც არ უნდა 

დაირღვეს მოსწავლეების უფლებები და თავისუფლებები, ან შეიცვალოს მხარეებს შორის 

არსებული სამართლებრივი ურთიერთობები.  

2. ევროპული სკოლა ვალდებულია დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნოს ცვლილებების შესახებ 

ინფორმაცია ან/და განათავსოს ევროპული სკოლის ვებგვერდზე.  

3. ამ ქცევის კოდექსის (მუხლის, თავის ან ქვეთავის) რომელიმე დებულების გაუქმება/ბათილობა 

არ იწვევს კოდექსის სხვა დებულებების გაუქმებას/ბათილობას.  

 

 


