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ზოგადი დებულება 

მოსწავლეთა ქცევის პოლიტიკა წარმოადგენს შპს „ევროპული სკოლის“ (შემდგომში - 

„ევროპული სკოლა“ ან „სკოლა“) მოსწავლეთათვის სავალდებულოდ შესასრულებელ 

დოკუმენტს, რომელსაც მოსწავლე იცავს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას სკოლაში, 

აგრეთვე სკოლის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის დროს და მოქმედებს 

სკოლის სხვა სამართლებრივი აქტების/წესების/ რეგულაციების პარალელურად.  

 

მოსწავლეთა ქცევის პოლიტიკის მიზანი 

1. მოსწავლეთა ქცევის პოლიტიკის მიზანია, დანერგოს მოსწავლის ქცევის ერთიანი წესები. 

2. მოსწავლეთა ქცევის პოლიტიკა ხელს უწყობს მოსწავლის მიერ საკუთარი ქცევის მართვას, 

მოსწავლეთა დისციპლინისა და ურთიერთპატივისცემის, სკოლაში კეთილგანწყობილი და 

უსაფრთხო სასწავლო გარემოს დამკვიდრებას. 

3. სკოლის დირექცია, მასწავლებლები, სკოლაში დასაქმებული სხვა პირები და მშობლები ხელს 

უწყობენ მოსწავლეს ქცევის პოლიტიკის დაცვაში. 

 

 

მოსწავლეები: სკოლაში გამოცხადებამდე 

▪ იყავით მოწესრიგებული, შეამოწმეთ ცხრილი, განსაზღვრეთ საჭიროებები დღის 

განმავლობაში, ჩაალაგეთ ჩანთა.  

▪ სკოლაში გამოცხადდით დროულად - სკოლის წინ თავშეყრის არეალში იყავით 08:45 სთ-დან, 

ხოლო პირველი გაკვეთილის საკლასო ოთახთან 08:55 სთ-სთვის.  

▪ ავადმყოფობის ან ვერგამოცხადების შემთხვევაში, აუცილებლად აცნობეთ დამრიგებელს 

ელ.ფოსტით ან მესიჯით. 5 დღემდე ხანგრძლივობის ავადმყოფობისას, იქონიეთ მშობლის / 

კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი, ხოლო მეტი ხანგრძლივობის 

ავადმყოფობისას, ექიმის ცნობა.  

▪ გაითვალისწინეთ, რომ თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე (VII-XII კლასები) მოსწავლემ 

სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის სასწავლო წლის მანძილზე 

დათმობილი საათების 30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის 

ჩაბარების საფუძველზე.  

▪ გაცდენის შემთხვევაში, სკოლის საინფორმაციო რესურსების გამოყენებით თავად უნდა 

გაარკვიოთ, თუ რა სასწავლო მასალა გაგიცდათ და მასწავლებლებთან ერთად დაგეგმოთ 

გონივრულო დრო  გაცდენის ასანაზღაურებლად (ზოგადად, გაცდენის ასანაზღაურებლად 

გაცდენილზე ორჯერ მეტი დრო დაგჭირდებათ, მაგ. თუ ერთი დღე გააცდინეთ, ჩამორჩენის 

ასანაზღაურებლად გექნებათ ორი დღე.  

▪ გაკვეთილზე დიდი ხნით (10 წუთამდე) დაგვიანების შემთხვევაში, ჩაანიშნინეთ 

მასწავლებელს დაგვიანების ფაქტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაფიქსირდეს გაცდენა.  

▪ სკოლაში / გაკვეთილზე დაგვიანებას და გაცდენას მონიტორინგს უწევს კლასის 

დამრიგებელი. ხშირად დაგვიანების და გაცდენისას მოგთხოვენ განმარტებას და საკითხის 

განსახილველად შესაძლოა დაუკავშირდნენ მშობლებს.  

დღის განმავლობაში: 



▪ გაკვეთილებზე გამოცხადდით დროულად და იქონიეთ სასწავლო პროცესისთვის საჭირო 

ნივთები.  

▪ სკოლაში მოსვლამდე, ან მოსვლისთანავე მოამზადეთ პირველი ორი გაკვეთილისთვის 

საჭირო მასალა;  

▪ შესვენებაზე მოემზადეთ მომდევნო გაკვეთილისთვის. 

▪ საკლასო ოთახში შესვლისთანავე, მოემზადეთ გაკვეთილისთვის - ამოიღეთ საჭირო ნივთები 

და მოემზადეთ სწავლის დასაწყებად მასწავლებლის თხოვნისთანავე. არ უნდა დაკარგოთ დრო 

ნივთების და წიგნების ამოღებაში.  

▪ ფიზკულტურის გაკვეთილებისას, მასწავლებელი საკმარის დროს მოგცემთ გამოსაცვლელად. 

ეს დრო გამოიყენეთ გამოსაცვლელად და არ დააგვიანოთ სპორტდარბაზში და მომდევნო 

გაკვეთილზე. მასწავლებლებს ევალებათ ასეთ დაგვიანების ფაქტები აცნობონ დამრიგებლებს. 

გამოიჩინეთ სხვემის მიმართ პატივისცემა, სერიოზულად მოეკიდეთ სწავლის პროცესს და 

ისაუბრეთ მხოლოდ გაკვეთილზე გამოყენებულ ენაზე, თუ სხვა დავალებას არ მიიღებთ.  

 

წესების დარღვევის შედეგებისთვის იხილეთ ბოლო გვერდი!  

▪ შესვენების და ლანჩის დროს გამოიჩინეთ პასუხისმგებლობა - ამ დროს საკლასო ოთახში 

ყოფნისას კარები ყოველთვის ღია უნდა იყოს. კაფეში ან სასადილოში პატივისცემით მოექეცით 

პერსონალს და შეასრულეთ მათი მითითებები.  

 

კვება / სასმელის მიღება 

▪ კვების და სასმელის მიღება ნებადართულია მხოლოდ კაფეში და სასადილოში. შენობაში 

სხვაგან კვება აკრძალულია.  

▪ მოსწავლეებს და პერსონალს ეკრძალება საღეჭი რეზინის ღეჭვა.  

▪ სკოლაში წყალი ხელმისაწვდომია და მოსწავლეებს ეძლევათ რეკომენდაცია დღის 

განმავლობაში მიიღონ საკმაო ოდენობით წყალი. დაიცავით წყლის სასმელი სივრცის სისუფთავე 

და გადაყარეთ გამოყენებული ჭიქები.  

▪ მოსწავლეებმა უნდა უზრუნველყონ ნარჩენების, ნაგვის, დაღვრილი სითხის, ძირს 

დაცვენილი საკვების და ა.შ. გაწმენდა.  

▪ კომპიუტერებთან საკვების და სასმელის მიღება აკრძალულია.  

 

ზოგადად, დაიცავით სკოლაში მოქმედი წესები; პატივი ეცით სხვებს, საკუთარ თავს და გარემოს.  

▪ აკრძალულია საგაკვეთილო/სასწავლო პროცესში პირადი ელექტრონული მოწყობილობების, 

მაგ. მობილური ტელეფონების გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აღნიშნული 

გამოიყენება საგანმანათლებლო მიზნებისთვის, მასწავლებლის/სხვა უფლებამოსილი პირის 

თანხმობით. პერსონალს შეუძლია მოახდინოს ამ ნივთების დროებით ჩამორთმევა. ნივთები 

დაგიბრუნდებათ დღის ბოლოს ან ზოგ შემთხვევაში მომდევნო დღეს.  

▪ სკოლის კომპიუტერები მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნით გამოიყენება (თუ სხვა ფორმით 

გამოყენებაზე ნებართვა არ არის გაცემული (მაგ. ფილმების საღამოები, კლუბში გამოყენება და 

სხვ.)). აკრძალულია სკოლაში თამაშების გადმოწერა და თამაში. აკრძალულია „ფეისბუქზე“ და 

სხვა სოციალურ ვებგვერდებზე შესვლა. „იუთუბზე“ შესვლა ნებადართულია მხოლოდ 

სასწავლო მიზნებისთვის.  



სასწავლო დღის ბოლოს 

▪ დარწმუნდით, რომ მზად ხართ საშინაო დავალების შესასრულებლად 

▪ დატოვეთ შენობა წყნარად და მოწესრიგებულად.  

▪ არ დააგვიანოთ ტრანსპორტზე.  

 

საშინაო დავალებები 

▪ ჩაინიშნეთ ყველა დავალება რომელიც უნდა შეასრულოთ არასასკოლო საათებში - იქნება ეს 

სავარჯიშოების დასრულება, პროექტების მომზადება, ესეების წერა თუ საკითხავი მასალა. 

ჩაინიშნეთ თარიღი და დრო, რომლის დადგომამდეც უნდა შეასრულოთ დავალება. დიდი 

მოცულობის/დროში გაწერილი დავალებები საჭიროებს დაგეგმვას, რათა შეძლოთ 

მოთხოვნისამებრ სამუშაო ვერსიების წარმოდგენა.  

▪ მნიშვნელოვანია ვადების დაცვა. ვადის დაცვა დავალების შემადგენელ ნაწილად ითვლება 

(დავალების შესრულების ვადის გადაცილება გავლენას იქონიებს თქვენს შეფასებაზე და პირად 

საქმეზე, რამაც შესაძლოა თავის მხრივ გავლენა მოახდინოს თქვენს რეკომენდაციებზე - იხილეთ 

„შეფასების პოლიტიკა“). პრობლემების შემთხვევაში, განიხილეთ საკითხი მასწავლებელთან 

დავალების ჩაბარების ვადამდე რამდენიმე დღით ადრე.  

▪ ვადების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში, ჯერ თქვენ, ხოლო შემდეგ თქვენს მშობლებს 

გამოვკითხავთ, თუ რაში მდგომარეობს და როგორ უნდა გადაწყდეს პრობლემა.  

▪ შეუსრულებელი დავალება მოგვიანებით მაინც უნდა შესრულდეს, რადგან ყველა დავალება, 

ისევე როგორც თქვენთვის ნიშნის დაწერა, აუცილებელია თქვენი, როგორც განათლების 

მიმღების განვითარებისთვის.  

▪ არასდროს გადაიწეროთ, არ გააყალბოთ და არ დაკავდეთ პლაგიატით. ეს უკიდურესად 

მნიშვნელოვანია, რამდენადაც სკოლამ უნდა დაინახოს, თუ რისი უნარი გაქვთ, რაც 

შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წარმოადგენთ უშუალოდ თქვენს ნაშრომს. 

აკადემიური არაკეთილსინდისიერების შედეგად, ატყუებთ საკუთარ თავს, როგორც მოსწავლე 

და განათლების მიმღები. ასევე ქმნით სერიოზული დისციპლინური ზომების გატარების რისკს 

(დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ „აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკა“).  

 

 

პრობლემები 

▪ მოგვიყევით თქვენი პრობლემის შესახებ. შეგიძლიათ მიმართოთ ნებისმიერ მასწავლებელს, 

თუმცა. თქვენი „საუკეთესო მეგობარი“ თქვენი კლასის დამრიგებელია.  

▪ ზოგადად, პრობლემის შემთხვევაში პირველად უნდა მიმართოთ მას, ვინც უშუალოდ 

დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ პრობლემა გაქვთ საგანთან, განიხილეთ საგნის 

მასწავლებელთან. თუ პრობლემა კვლავ რჩება, განიხილეთ პროგრამის კოორდინატორთან.  

▪ ერთმანეთს მაქსიმალურად უნდა დავეხმაროთ. თუ რაიმე არ მოგწონთ, ან რაიმეს გაკეთების 

უკეთეს გზას ხედავთ, დაწერეთ ცვლილების რეკომენდაცია და გადაეცით მას, ვისაც ცვლილების 

განხორციელება შეუძლია.  

▪ საბოლოო ჯამში, ყოველთვის სასარგებლოა საკითხი განიხილოთ 

მასწავლებელთან/პროგრამის ხელმძღვანელთან ან/და სხვა უფლებამოსილ პირთან.  

 



მოსწავლის ქცევა სკოლის ტერიტორიაზე, სასწავლო პროცესისა და სასკოლო ღონისძიებების დ

როს 

▪ მოსწავლე ყოველთვის თავაზიანია მასწავლებელთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირთან 

ურთიერთობაში და არ აყენებს მათ რაიმე სახის შეურაცხყოფას. 

▪ მოსწავლე ემორჩილება სკოლის დირექტორის, მასწავლებლის, სკოლაში დასაქმებული სხვა 

პირის კანონიერ მითითებებს. 

▪ მოსწავლე თავაზიანად ეპყრობა სხვა მოსწავლეებს, თავს იკავებს მათთან ძალადობის 

მუქარისგან, ცილისმწამებლური ან დამცინავი განცხადებებისაგან და არ აყენებს მათ რაიმე სახის 

შეურაცხყოფას. 

▪ მოსწავლე გამოხატავს აზრებს და შეხედულებებს სხვა პირთა უფლებების შელახვის გარეშე. 

▪ მოსწავლე არ იყენებს მობილურ ტელეფონს ან სხვა ტექნიკურ საშუალებებს სასწავლო 

პროცესის დროს, არასასწავლო მიზნით. 

▪ მოსწავლე ხელს არ უშლის მასწავლებელსა და სხვა მოსწავლეებს, სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობისას. 

▪ მოსწავლე პატივს სცემს სხვის აზრსა და აკადემიურ ნაშრომს, სხვისი ინტელექტუალური 

საქმიანობის შედეგად შექმნილ პროდუქტს არ ასაღებს თავისად. 

▪  მოსწავლე არ ეწევა რელიგიურ და პოლიტიკურ პროპაგანდას. 

▪ მოსწავლე არ ტოვებს გაკვეთილს მასწავლებლის ნებართვის გარეშე. 

▪ მოსწავლე უფრთხილდება და არ აზიანებს საკუთარ, სხვა პირთა და სკოლის ქონებას. 

▪ მოსწავლე იცავს სისუფთავეს სკოლაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 

 

სკოლაში აკრძალული ნივთები 

მოსწავლე არ ცხადდება სკოლაში შემდეგი ნივთებით: 

ა) თამბაქოს ნაწარმი; 

ბ) ყველანაირი სახის იარაღი ან ისეთი ბასრი ნივთები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

იარაღად; 

გ) სანთებელა ან ასანთი; 

დ) ალკოჰოლური საშუალებები; 

ე) ტექნიკური საშუალებები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სასწავლო პროცესს; 

ვ) ძვირადღირებული ნივთები ან დიდი ოდენობის ფული; 

ზ) აზარტული თამაშის საშუალებები; 

თ) უხამსობის ამსახველი ნივთები; 

ი) ნარკოტიკული საშუალებები; 

კ) ასაფეთქებელი და მომწამლავი ნივთიერებები; 

ლ) ფსიქოტროპული საშუალებები, ექიმის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. 

 

 

 

 

 



სკოლის წესების უხეში დარღვევა 

ქვემოთ მოცემულია წესების უხეში დარღვევის ზოგიერთი მაგალითი, რომელმაც შესაძლოა 

გამოიწვიოს სხვადასხვა დისციპლინური ზომის დაკისრება, დაწყებული გაფრთხილებით, 

დასრულებული სკოლიდან გარიცხვით, სიტუაციის სიმწვავიდან გამომდინარე:  

▪ ძალადობა ან მუქარა, ბულინგი, რასობრივი ჩაგვრა ან დისკრიმინაცია 

▪ ვანდალიზმი 

▪ სკოლის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევა 

▪ ალკოჰოლის ან/და ნარკოტიკული ნივთიერებების მიღება 

▪ ცრუ სახანძრო განგაშის ჩართვა 

▪ სკოლაში იარაღის მიტანა 

 

მოსწავლის მიუღებელი ქცევის შედეგები 

დისციპლინური ზომების გამოყენების მიზანია:  

▪ ყველა მოსწავლისთვის განათლების მიღების თანაბარი საშუალების მიცემა 

▪ სკოლის პერსონალის და მოსწავლეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

▪ მოსწავლეების დახმარება, აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და საქციელზე 

 

მოსწავლის მიმართ, დისციპლინური სახდელების გამოყენებამდე, შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნას შემდეგი ღონისძიებები: 

▪ დამრიგებლის შენიშვნა;  

▪ დამრიგებლის გაკიცხვა; 

▪ დამრიგებლელთან და  პროგრამის კოორდინატორთან შეხვედრა; 

▪ კლასზე დაკვირვება ფსიქოლოგის მიერ / მშობლებთან შეხვედრა; 

▪ პროგრამის კოორდინატორის/ხელმძღვანელის შენიშვნა და სხვა. 

 

დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში, სკოლის შინაგანაწესით დადგენილი წესით, 

მოსწავლის მიმართ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას დისციპლინური სახდელის სახეები, 

კერძოდ: 

ა) გაფრთხილება; 

ბ)  მკაცრი გაფრთხილება; 

გ) გაკვეთილიდან გაძევება; 

დ) ზიანის ანაზღაურება; 

ე)  გაკვეთილების შემდეგ სკოლაში დატოვება ან/და სკოლისათვის სასარგებლო საქმიანობის 

დაკისრება; 

ვ) სკოლიდან დროებით დათხოვნა; 

ზ)  არასასკოლო აქტივობებში მონაწილეობის უფლების შეჩერება, როდესაც სხვა 

აღმზრდელობითმა ზომებმა შედეგი არ გამოიღო, ან როდესაც მშობლები არ თანამშრომლობენ 

სკოლასთან - არ ასრულებენ ნაკისრ ვალდებულებებს და მოსწავლე არ იცავს სკოლის წესდებას, 

რეგულაციებს და ზოგადად მიღებულ სოციალურ-მორალურ წესებს, სასწავლო ნაწილის 

ხელმძღვანელის რიცხავს მოსწავლეს აკადემიური პერსონალის გადაწყვეტილების შესაბამისად.  

თ) სკოლიდან გარიცხვა (საშუალო საფეხურის მოსწავლის შემთხვევაში). 



მოსწავლე შეიძლება გაირიცხოს: 

▪ სკოლის რეგულაციების დარღვევისას; 

▪ სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამისთვის შეუფერებელი ცხოვრების წესის წახალისებისას;  

▪ ტოქსიკური ნივთიერებების, ალკოჰოლის და სხვა მავნე ნივთიერებების გავრცელების ან 

მოხმარებისას; 

▪ სხვა მოსწავლეების კეთილდღეობის, მოტივაციის ან უსაფრთხოებისთვის საზიანო ქცევისას; 

▪ სკოლის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში და წესით. 

 

გაკვეთილების შემდეგ სკოლაში დატოვება: 

სკოლის მიერ შესაძლოა მიღებული იქნას გადაწყვეტილება მოსწავლის გაკვეთილების შემდეგ 

სკოლაში დატოვების თაობაზე.  მოსწავლე შესაძლოა დატოვებული იქნას სკოლაში 5 საათამდე, 

რა დროსაც მოსწავლე მუშაობს საშინაო დავალებაზე, კითხულობს წიგნებს, ან ასრულებს რაიმე 

სასარგებლო საქმეს.  

 

მოსწავლის დისციპლინურ გადაცდომასთან და დისციპლინურ ღონისძიებებთან 

დაკავშირებული სხვა საკითხები განისაზღვრება სკოლის შინაგანაწესით და სკოლის სხვა 

სამართლებრივი აქტებით. 

 

დრესკოდის (ფორმის ტარების წესის) დარღვევა 

▪ პირველი დარღვევა: სიტყვიერი შენიშვნა; ინციდენტის დაფიქსირება სასწავლო პროცესის 

მართვის სისტემაში. 

▪ მეორე დარღვევა: სიტყვიერი შენიშვნა; ინციდენტის დაფიქსირება სასწავლო პროცესის 

მართვის სისტემაში; მშობლებისთვის წერილის მიწერა. 

▪ მესამე დარღვევა: მოსწავლე იგზავნება სახლში გამოსაცვლელად; მშობლებთან ტელეფონით 

გასაუბრება და ელექტრონული წერილის გაგზავნა. 

▪ შემდგომი დარღვევა: მისაღებ ზომებს განსაზღვრავს შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელი. 

 

არასაპატიო გაცდენა (ვრცელდება მხოლოდ საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამაზე) 

▪ პირველი დარღვევა (კვირის განმავლობაში ორი გაკვეთილის გაცდენა, ე.ი. 4 x 45 წუთი): 

პროგრამის ხელმძღვანელთან გასაუბრება და მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის 

ინფორმირება 

▪ მეორე დარღვევა: მშობლების შეხვედრა პროგრამის ხელმძღვანელთან და მშობლებთან 

შეხვედრის  ფაქტის დაფიქსირება დასწრების ჟურნალში  

▪ მესამე დარღვევა: გაკვეთილების შემდეგ  სკოლაში დარჩენა (1 დღე) 

▪ მეოთხე დარღვევა: სასარგებლო სამუშაო 

▪ მეხუთე დარღვევა: სკოლაში არდაშვება (ვადა დასადგენია) 

▪ მეექვსე დარღვევა: სკოლის დირექტორისთვის საკითხის გადაცემა შემდგომი 

რეაგირებისთვის 

 

 


