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ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის IX კლასისა და საშუალო საფეხურის X კლასის
ზოგიერთი საგნის სასკოლო სახელმძღვანელოს მაკეტისათვის გრიფის მინიჭების შესახებ
,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის
შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 19
მარტის №118 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული „საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების“ მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ჰ9“
ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ლ“ ქვეპუნქტების და მე-4 მუხლის მე-4
პუნქტის,
,,ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
სახელმძღვანელოს/სერიის
გრიფირების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2017 წლის 16 თებერვლის 28/ნ ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული
,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის"
მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის, „სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავების მიზნით
ინიციატივების/პროექტების წარმოდგენის წესი და ვადების დამტკიცების შესახებ"
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 23 მარტის N272506
ბრძანების
საფუძველზე
და
,,ფიზიკურ
ან
იურიდიულ
პირთა/პირებთა
(რომელიც/რომლებიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
წარუდგენს/წარუდგენენ გრიფირების განაცხადს კონკრეტული სახელმძღვანელოს/სერიის
მაკეტისთვის გრიფის მინიჭების თხოვნით) საჩივრების მიღებისა და განხილვის მიზნით
დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2022 წლის 16 მაისის N492248 ბრძანების პირველი პუნქტით შექმნილი
დროებითი კომისიის გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის პირველი მოადგილის 2022 წლის 17 ივნისის N664866 მოხსენებითი ბარათის
გათვალისწინებით
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიენიჭოს გრიფი ამ ბრძანების დანართით განსაზღვრულ სახელმძღვანელოების მაკეტებს.

2. დაევალოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრატეგიული
კომუნიკაციის დეპარტამენტს ამ ბრძანების, კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად, გამოქვეყნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
ოფიციალურ ვებგვერდზე.
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64).

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი
მახარაშვილი თამარ

დანართი

საგნობრივი ჯგუფი

სახელმწიფო ენა

უცხოური ენები

საგანი

საგნის სტატუსი

ქართული ენა
(არაქართულენოვანი
სავალდებულო
სკოლებისთვის/სექტ
ორებისთვის)

მეორე უცხოური ენა რუსული

ქართული ენა და
ლიტერატურა

სავალდებულო

სავალდებულო

კლასი

IX

განმცხადებელი

ID

სახელმძღვანელოს დასახელება

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"
(ს/ნ402121468 )

1580

ქართული ენა არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის 9

შპს „ოცდამეერთე“ (ს/ნ 205007534)

1568 Русский Язык

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"
(ს/ნ402121468 )

1579 Класс

შპს "საგამომცემლო სახლი
სწავლანი" (ს/ნ 205243985 )

1650

მარინე ბარსეგოვა, ვალენტინა
მნაცაკანოვა

X კლ,
I
სემესტრი შპს „დიოგენე“ (ს/ნ 402131769)

მეგი კობერიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა, X,
მოსწავლისწიგნი, I ნაწილი

1676 ქართული ენა და ლიტერატურა 10

1624

ქართული
ენა და ლიტერატურა

10

სახელმწიფო ენა

აფხაზური ენა და
ლიტერატურა

მათემატიკა

მათემატიკა

სავალდებულო

სავალდებულო

X კლ

X კლ.

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"
(ს/ნ402121468 )

1629

შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“
(ს/ნ 202959101 )

1645 აფხაზური ენა და ლიტერატურა

შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“
X კლ, (ს/ნ 202959101 )
I
სემესტრი
ავთანდილ საგინაშვილი

ქართული ენა არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის 10

1641 მათემატიკა

1620 მათემატიკა 10

კომპლექტის
შემადგენლობა

მოსწავლის წიგნი;
მოსწავლის რვეული;
გიორგი ჭაუჭიძე, ნინო ჭანკვეტაძე, ზეინაბ მასწავლებლის წიგნი;
ბერაძე, ნონა არევაძე-კოტორაშვილი, ნონა ელ. რესურსი
მიქელაძე, ია რობაქიძე
მასწავლებლის
წიგნისათვის (აუდიო
მასალა)

IX

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"
(ს/ნ402121468 )

ქართული ენა
(არაქართულენოვანი
სავალდებულო
სკოლებისთვის/სექტ
ორებისთვის)

ავტორი/ავტორები

მოსწავლის წიგნი;
მოსწავლის რვეული ;
მასწავლებლის წიგნი; ელ.
რესურსი მასწავლებლის
წიგნისთვის (აუდიო
მასალა)

სახელმძღვანელოს
ენა

ქართული

სექტორი

არაქართულენოვანი

სხვა არსებითი მახასიათებელი

__

__
რუსული

ქართულენოვანი/
არაქართულენოვანი
__

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა
გრიგოლაშვილი, ვახტანგ როდონაია,
ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი,
ნინო ნაკუდაშვილი

__

მოსწავლის წიგნი;
ლია თუშური, ნინო შარაშენიძე, ჯუანშერი მასწავლებლის წიგნი
წიქარიშვილი, ეკა დონაძე

ქართული

ქართულენოვანი
__

მაია მენაბდე, ნათია ფურცელაძე, ნანა
სახეჩიძე, ნინო ლომიძე

__

მოსწავლის წიგნი;
მოსწავლის რვეული;
გიორგი ჭაუჭიძე, ნინო ჭანკვეტაძე, ზეინაბ მასწავლებლის წიგნი;
ბერაძე, ნონა არევაძე-კოტორაშვილი, ნონა ელ. რესურსი
მიქელაძე, ია რობაქიძე
მასწავლებლის
წიგნისათვის
(აუდიომასალა)

ქართული

არაქართულენოვანი

__

მოსწავლის წიგნი;
მასწავლებლის წიგნი

აფხაზური

(მიზნობრივი ჯგუფი აფხაზეთის
ავტონომიური
რესპუბლიკის სკოლები)

__

ქართული

ქართულენოვანი

რიტა ამიჭბა-მარღანია, ირმა ოსია

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია
მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი
მოსწავლის წიგნი;
მასწავლებლის წიგნი
თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი

__

__

ფიზიკა

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებები

ქიმია

ბიოლოგია

გეოგრაფია

სავალდებულო

სავალდებულო

სავალდებულო

სავალდებულო

შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“
(ს/ნ 202959101 )

1646 ფიზიკა

გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი,
მაია მერაბიშვილი

X კლ, შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“
I
(ს/ნ 204876777 )
სემესტრი

1657 ფიზიკა

თემურ შენგელია, თეიმურაზ შენგელია,
ოთარი ღონღაძე, მერაბ ტუღუში

შპს „დიოგენე“ (ს/ნ 402131769)

1644 ფიზიკა 10

ქეთევან ტატიშვილი

__

შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“
(ს/ნ 202959101 )

1642 ქიმია

მანანა ვარდიაშვილი, ელისო შურღაია

__

1669 ქიმია

გიული ანდრონიკაშვილი, ლალი ბერიძე,
ლალი ტურიაშვილი

შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“
(ს/ნ 204876777 )

1655 ქიმია

თინათინ ბუთხუზი, თამარ ხატისაშვილი,
სოფიკო ფაცაცია, მარინე კუჭუხიძე

__

შპს „ტრიასი“ (ს/ნ 405270914 )

1634 ბიოლოგია 10 კლასი

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინ
ზარდიაშვილი

__

1666 ბიოლოგია 10

ნატა ბიჭიკაშვილი

შპს „გამომცემლობა კლიო“ (ს/ნ
202210393 )

1652 ბიოლოგია

მარინა სეხნიაშვილი

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"
(ს/ნ402121468 )

1615 გეოგრაფია 10

მაია ბლიაძე, მანანა სეხნიაშვილი

შპს „დიოგენე“ (ს/ნ 402131769)

1640 გეოგრაფია 10

ზურაბი ჯიშკარიანი, ირმა კუჭავა, ელენე
კურდღელია, ელენე ჯანჯღავა, ნათია
ჭკადუა

X კლ,
შპს „გამომცემლობა კლიო“ (ს/ნ
I
202210393 )
სემესტრი

X კლ, შპს „დიოგენე“ (ს/ნ 402131769)
I
სემესტრი

X კლ,
I
სემესტრი

შპს „გამომცემლობა კლიო“ (ს/ნ
202210393 )

1662 გეოგრაფია

ანა ანუშიძე, მარინა ონიანი, ეკატერინე
ჭელიძე, მაია შამუგია, იამზე ეცეტაძე,
სოფიო გორგიჯანიძე, დარეჯან ფაღავა,
ზურაბ ლაოშვილი, ნათელა ძანაშვილიყანჩაშვილი

შპს "გამომცემლობა სიდი" (ს/ნ
400329747)

1635 მოქალაქეობა

ნინო ტალახაძე, ნინო კაპანაძე, მზიური
შავაძე

1625 მოქალაქეობა 10

მარიამ მკალავიშვილი, თამარ
ხატიაშვილი, თამარ ჩხიკვაძე

1643 მოქალაქეობა 10

სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე

საზოგადოებრივი
მეცნიერებები

მოქალაქეობა

სავალდებულო

X კლ,
I
ა(ა)იპ "ეპიგრაფი" (ს/ნ 402158295)
სემესტრი

შპს „დიოგენე“ (ს/ნ 402131769)

__

მოსწავლის წიგნი;
მასწავლებლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი;
მასწავლებლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი;
მასწავლებლის წიგნი

ქართული

ქართული

ქართული

ქართულენოვანი

ქართულენოვანი

ქართულენოვანი

__

__

__

შპს „გამომცემლობა კლიო“-ს (ს/ნ
202210393 ) და შპს "გამომცემლობა
მერიდიანი"-ს (ს/ნ 200004850)
ერთობლივი ნაწარმოები
__

მოსწავლის წიგნი;
მოსწავლის რვეული;
მასწავლებლის წიგნი

__
ქართული

ქართულენოვანი

__

__

მოსწავლის წიგნი;
მასწავლებლის წიგნი

ქართული

ქართულენოვანი

__

__

პირველი უცხოური
ენა - ინგლისური

უცხოური ენები

მეორე უცხოური ენა გერმანული

სავალდებულო

სავალდებულო

X

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"
(ს/ნ 402121468)

X

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"
(ს/ნ 402121468)

1622 Tune Up 2

1616 Wir neu B1.1-B1.2 / Wir neu B1

თამარ ჯაფარიძე

მოსწავლის წიგნი;
მოსწავლის რვეული ;
მასწავლებლის წიგნი; ელ.
რესურსი მასწავლებლის
წიგნისთვის
(აუდიომასალა)

ინგლისური

ნინო გიორგანაშვილი, შორენა კვანჭიანი

მოსწავლის წიგნი;
მოსწავლის რვეული ;
მასწავლებლის წიგნი; ელ.
რესურსი მასწავლებლის
წიგნისთვის
(აუდიომასალა)

გერმანული

ქართულენოვანი/
არაქართულენოვანი

__

ფრანგული

ქართულენოვანი/
არაქართულენოვანი

__

ქართულენოვანი/
არაქართულენოვანი

__

მეორე უცხოური ენა ფრანგული

სავალდებულო

X

შპს ზებრა გრუპი (ს/ნ 205200502)

1613 Amis et compagnie 3

Colette Samson

მოსწავლის წიგნი;
მოსწავლის რვეული;
მასწავლებლის წიგნი; ელ.
რესურსი მასწავლებლის
წიგნისთვის
(აუდიომასალა)

მუსიკა

სავალდებულო

X

შპს „გამომცემლობა პეგასი“ (ს/ნ
205180720)

1638 პროექტული სწავლება მუსიკაში

ინგა ბარამიძე, ქეთევან ბაიაშვილი

მასწავლებლის წიგნი; ელ.
რესურსი მასწავლებლის
წიგნისთვის
(აუდიომასალა)

ქართული

ქართულენოვანი

__

სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება

სავალდებულო

X

შპს „გამომცემლობა კლიო“ (ს/ნ
202210393 )

1674 ხელოვნება

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ
ჯაყელი, სოფიო ჩერქეზიშვილი

მასწავლებლის წიგნი

ქართული

ქართულენოვანი

__

ესთეტიკური
აღზრდა

