
 

წმ. გიორგის სახელობის ბრიტანულ-ქართული სკოლა თბილისში 

 

მოსწავლის ქცევის კოდექსი 

 

წმ. გიორგის ბრიტანულ-ქართული სკოლის მიზანია მოსწავლეების უზრუნველყოფა სწავლისა 

და პიროვნული განვითარებისათვის ხელსაყრელი, მეგობრული, მშვიდი და მოწესრიგებული 

გარემოთი, რომელიც რეგულირდება წინამდებარე კოდექსის ჩარჩოში წარმოდგენილი ქცევის 

წესებითა და იმ სანქციებით, რომლებიც ამოქმედდება ამ წესების სხვადასხვა ხარისხით 

გადაცდენის შემთხვევაში. 

ქცევის კოდექსის ექვსი პრინციპი 

ქცევის კოდექსი ეფუძნება ექვს ძირითად პრინციპს, რომელთა მიხედვით სკოლის საზოგადოება 

- მოსწავლეები, მასწავლებლები და თანამშრომლები - ვალდებულნი არიან: 

1. აკონტროლონ საკუთარი ქცევა, იყვნენ თავდაჭერილნი და დისციპლინირებულნი 

ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ვითარებაში; 

2. დადებითი დამოკიდებულება გამოიჩინონ სასწავლო პროცესისა და სხვა ადამიანების 

მიმართ; 

3. პატივი სცენ და გაუფრთხილდნენ არა მხოლოდ საკუთარ, არამედ სხვათა და თავად 

სკოლის ქონებას; 

4. პატივი სცენ სხვათა უფლებებსა და გრძნობებს; 



5. ხელი შეუწყონ სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად განხორციელებას საკუთარი თავისა 

თუ სხვების სასარგებლოდ; 

6. ზედმიწევნით დაიცვან სკოლის ტერიტორიაზე სისუფთავე და დაცულობისა თუ 

უსაფრთხოების წესები. 

 

სასკოლო ქცევის წესები: 

1. ურთიერთობა მასწავლებლებსა და სკოლის სხვა თანამშრომლებთან 

1.1. მოსწავლე თავაზიანად და პატივისცემით უნდა ეპყრობოდეს მასწავლებლებსა და 

სკოლის ნებისმიერ სხვა თანამშრომელს; 

1.2. საგაკვეთილო პროცესში უნდა დაემორჩილოს იმ წესებს, რომლებსაც სკოლის 

დირექცია და კონკრეტული მასწავლებელი დაუდგენს. 

2. ურთიერთობა მოსწავლეებს შორის 

I. მოსწავლე თავაზიანად და პატივისცემით უნდა ეპყრობოდეს სხვა მოსწავლეებს, 

არ უნდა იქნას შემჩნეული სხვათა მიმართ აგრესიულ და შეურაცხმყოფელ 

ქცევაში; 

II. მან უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჩხუბი კატეგორიულად აკრძალულია! 

3. ჩაცმის სტანდარტი 

I. დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეები (პირველიდან მეცხრე კლასის 

ჩათვლით) სკოლაში ფორმით უნდა გამოცხადდნენ; 

II. ზედა საფეხურის (მეათედან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით) მოსწავლეები 

სკოლაში უნდა გამოცხადდნენ იმ სტანდარტის მიხედვით ჩაცმულები, რომელსაც 

სკოლის დირექცია დაუდგენთ. 

4. ქცევა სკოლის ტერიტორიასა და სასკოლო ღონისძიებებზე                            მოსწავლე 

ვალდებულია: 

I. დროულად გამოცხადდეს სკოლაში და ნებისმიერ სასკოლო ღონისძიებაზე; 

II. ყურადღებით მოუსმინოს და პატივი სცეს სხვათა მოსაზრებებს მაშინაც კი, როცა 

მათ არ იზიარებს; 

III. საკუთარი აზრები და მოსაზრებები ისე გამოთქვას, რომ შეურაცხყოფა არავის 

მიაყენოს; 



IV. არ გამოიყენოს ელექტრონული თუ აუდიო ხელსაწყოები (მობილური ტელეფონი, 

აიპედი, აიპოდი და მისთ.) გაკვეთილების მსვლელობისას თუ სასკოლო 

თავყრილობების დროს; 

V. არ ჩაშალოს გაკვეთილი; 

VI. არ დატოვოს გაკვეთილი მასწავლებლის ნებართვის გარეშე; 

VII. გაუფრთხილდეს საკუთარ თუ სხვათა ქონებას, სასკოლო ინვენტარსა და სკოლის 

შენობას; 

VIII. არ დააბინძუროს საკლასო ოთახი და სკოლის ტერიტორია; 

5. აკრძალული და კონფისკაციას დაქვემდებარებული ნივთები 

მოსწავლეს ეკრძალება საშიში, ზიანის მომტანი და ისეთი სხვა საგნების სკოლაში 

მოტანა, როგორიცაა: 

I. თამბაქოს ნაწარმი; 

II. ნებისმიერი ტიპის იარაღი და ფეთქებადი თუ აალებადი საგნები (სანთებელების, 

ასანთისა და მისთ. ჩათვლით), და მომწავლავი ნივთიერებები; 

III. ნებისმიერი სახის ალკოჰოლური სასმელი; 

IV. ძვირფასი ნივთები და დიდი თანხები; 

V. აზარტული სათამაშო საშუალებები; 

VI. უხამსი საგნები, სურათები და ჟურნალები; 

VII. ნარკოტიკული საშუალებები. 

 

ნებისმიერი ზემოაღნიშნული საგანი, და არასათანადოდ გამოყენებული ელექრონული თუ 

აუდიო ხელსაწყო (იხ. 4-IV) დაექვემდებარება დაუყოვნებლივ კონფისკაციას, ხოლო მოსწავლე _ 

ინდივიდუალურად დამსახურებულ სასჯელს. 

ზემოაღნიშნული ქცევის კოდექსის ნებისმიერი პუნქტის დარღვევასა თუ დისციპლინურ 

გადაცდომას მოჰყვება სათანადო სადამსჯელო სანქცია, რომელიც გათვალისწინებულია 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სკოლის ადმინისტრაციის მიერ: 

I. სიტყვიერი გაფრთხილება - სკოლის ნებისმიერი თანამშრომელი უფლებამოსილია 

სიტყვიერად გააფრთხილოს მოსწავლე პრობლემის აღმოცენებისთანავე; 



II. წერილობითი გაფრთხილება - რომელსაც მოსწავლის კლასის დამრიგებელი თუ 

დირექტორის მოადგილე გაუგზავნის მშობელს პრობლემის ხელმეორედ აღმოცენების 

შემთხვევაში, ანდა უფრო სერიოზული დარღვევისათვის, როგორიცაა: სხვა მოსწავლის 

ჩაგვრა, სიტყვიერად შეურაცხყოფა, ჯანმრთელობისათვის საშიში ქმედება და ა.შ. 

III. საყვედური პირად საქმეში შეტანით - რომელსაც მოსწავლე დაექვემდებარება უფრო 

სერიოზული დისციპლინური გადაცდენისა თუ (წერილობითი გაფრთხილების 

მიუხედავად) კოდექსის რომელიმე პუნქტის განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში. თუ 

მოსწავლე სათანადოდ მოიქცევა წლის განმავლობაში, მას საყვედური წლის ბოლოს 

მოეხსნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი ვერ მიიღებს კარგ დახასიათებასა და სკოლის 

რეკომენდაციას უმაღლეს სასწავლებელსა თუ სხვა ორგანიზაციაში წარსადგენად. 

IV. სასწავლო პროცესიდან დათხოვნა გარკვეული ვადით - ის მოსწავლე, რომელიც 

სერიოზულად დაარღვევს ქცევის კოდექსს, ან რომელიც, მიუხედავად პირად საქმეში 

შეტანილი საყვედურისა, კვლავ დაარღვევს ქცევის კოდექსის რომელსამე პუნქტს, 

დათხოვნილ იქნება სასწავლო პროცესიდან (1 დღიდან 1 კვირამდე ვადით) სკოლის 

დირექტორის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელსაც იგი მიიღებს დამრიგებელთან 

და სხვა პასუხისმგებელ პირებთან კონსულტაციის შედეგად. 

V. სკოლიდან გარიცხვა - რომელიც სკოლის უმაღლესი სადამსჯელო სანქცია, ამოქმედდება 

სკოლის დირექტორის  დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარესთან კონსულტაციის 

შედეგად. 


