
დანართი №4 

I-IV კლასების გაკვეთილების ცხრილი 

 

I კლასი 

დამრიგებელი: ფ. კვაბზირიძე 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ქართული ქართული ქართული ქართული ქართული 9:15-9:45 

2 მუსიკა ქართული მათემატიკა ქართული საღვთო სჯული 9:50-10:20 

3 მათემატიკა მათემატიკა ხელოვნება მათემატიკა ი.ს.ტ. 10:30-11:00 

4 ხელოვნება ბუნება მუსიკა ბუნება ფიზ.აღზრდა 11:10-11:40 

5 ფიზ.აღზრდა     11:45-12:15 

 
 

II კლასი 

დამრიგებელი ნ.მელქაძე 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ქართული ქართული ქართული ქართული ინგლისური 9:15-9:50 

2 მათემატიკა ქართული მათემატიკა ქართული მათემატიკა 9:55-10:30 

3 ბუნება მათემატიკა მუსიკა მათემატიკა საღვთო სჯული 10:40-11:15 

4 სპორტი ხელოვნება ინგლისური ხელოვნება მუსიკა 11:25-12:00 

5   ბუნება სპორტი ქართული 12:05-12:40 

 

III კლასი        

დამრიგებელი: მ.ბალანჩივაძე 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ქართული ქართული ქართული ქართული საღვთო სჯული 9:15-9:50 

2 მათემატიკა ქართული მუსიკა მათემატიკა ქართული 9:55-10:30 

3 მუსიკა ინგლისური მათემატიკა ინგლისური მათემატიკა 10:40-11:15 

4 ბუნება მათემატიკა ბუნება მე და 

საზოგადოება 

ხელოვნება 11:25-12:00 
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5 ხელოვნება მე და 

საზოგადოება 

ინგლისური ფიზ.აღზრდა ფიზ.აღზრდა 12:05-12:40 

          

𝑰𝑽ა კლასი 

დამრიგებელი: ი.ჩოგოვაძე 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ინგლისური მათემატიკა მუსიკა მათემატიკა მათემატიკა 9:15-9:50 

2 მათემატიკა 
მე და 

საზოგადოება 
ბუნება 

მე და 

საზოგადოება 
მუსიკა 9:55-10:30 

3 ბუნება ინგლისური მათემატიკა ინგლისური ქართული 10:40-11:15 

4 ქართული ქართული ქართული ქართული საღვთო სჯული 11:25-12:00 

5 ფიზ.აღზრდა ხელოვნება ფიზ.აღზრდა ქართული ხელოვნება 12:05-12:40 
          

𝑰𝑽ბ კლასი 

დამრიგებელი: თ.ლალიაშვილი 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ქართული ინგლისური ქართული ინგლისური ხელოვნება 9:15-9:50 

2 მათემატიკა ქართული ბუნება ქართული მათემატიკა 9:55-10:30 

3 ბუნება ფიზ.აღზრდა ხელოვნება ქართული მუსიკა 10:40-11:15 

4 მუსიკა 
მე და 

საზოგადოება 
მათემატიკა 

მე და 

საზოგადოება 
ქართული 11:25-12:00 

5 ინგლისური მათემატიკა ფიზ.აღზრდა მათემატიკა საღვთო სჯული 12:05-12:40 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

V-VI კლასების გაკვეთილების ცხრილი 

V კლასი 

დამრიგებელი: ლ.ციბაძე 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მათემატიკა ჩვ. საქართველო ბუნება ინგლისური ენა 9:00-9:40 

2 ბუნების მეტყველება ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ინგლისური ენა ქრისტ. ეკლ. 

ისტორია 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

9:45-10:25 

3 ინგლისური ენა მუსიკა მათემატიკა მათემატიკა რუსული ენა / 

გერმანული ენა 

10:35-11:15 

4 რუსული ენა / 

გერმანული ენა 

ბუნება ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მუსიკა მათემატიკა 11:25-12:05 

5 მათემატიკა ფიზ. აღზრდა ი.ს.ტ. ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ი.ს.ტ. 12:10-12:50 

6 ხელოვნება ჩვ. საქართველო ხელოვნება ფიზ. აღზდა საღვთო სჯული 12:55-13:35 

         

VI კლასი 

დამრიგებელი: ლ.ზარქუა 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ინგლისური ენა რუსული ენა / 

გერმანული ენა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მათემატიკა ბუნება 9:00-9:40 

2 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ჩვ.  საქართველო ფიზ-აღზრდა მუსიკა მათემატიკა 9:45-10:25 

3 ი.ს.ტ. მათემატიკა ინგლისური ენა ჩვ. საქართველო ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

10:35-11:15 

4 ხელოვნება მუსიკა ხელოვნება ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ჩვ. საქართველო 11:25-12:05 

5 ბუნება ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მათემატიკა რუსული ენა/ 

გერმანული ენა 

ინგლისური ენა 12:10-12:50 

6 საღვთო სჯული ფიზ-აღზრდა ბუნების 

მეტყველება 

ქრისტ. ეკლ. 

ისტორია 

ი.ს.ტ. 12:55-13:35 
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VII-IX კლასების გაკვეთილების ცხრილი 

 

VII კლასი 

დამრიგებელი: ნ.გუბელაძე 

 

# 

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ბიოლოგია რუსული ენა მუსიკა მათემატიკა 9:00-9:40 

2 ინგლისური ენა ინგლისური ენა სამოქ.განათლება ბიოლოგია ისტორია 9:45-10:25 

3 ფიზიკა მათემატიკა ისტორია გეოგრაფია ფიზ-აღზრდა/ 

სპორტი 

10:35-11:15 

4 ფიზ-აღზრდა / 

სპორტი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მათემატიკა რუსული ენა 11:25-12:05 

5 მათემატიკა გეოგრაფია მათემატიკა ინგლისური ენა მუსიკა 12:10-12:50 

6 მოქალაქეობა ფიზიკა საღვთო სჯული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

12:55-13:35 

7 ქრისტ.ეკლ. 

ისტორია 

ხელოვნება ხელოვნება   13:40-14:20 

         
VIII-ა     კლასი 

დამრიგებელი: მ.ბახტაძე 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 მათემატიკა ინგლისური ენა მუსიკა ქიმია ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

9:00-9:40 

2 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ისტორია ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მათემატიკა 9:45-10:25 

3 ინგლისური ენა ფიზიკა მათემატიკა სპორტი ხელოვნება / 

მუსიკა 

10:35-11:15 

4 ქრისტ. ეკლ. 

ისტორია 

მათემატიკა საღვთო სჯული გეოგრაფია ინგლისური ენა 11:25-12:05 

5 ხელოვნება/ 

მუსიკა 

ქიმია ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მათემატიკა რუსული ენა 12:10-12:50 

6 ფიზიკა 

 

გეოგრაფია რუსული ენა ბიოლოგია ბიოლოგია 12:55-13:35 

7 ისტორია 

 

სპორტი   მოქალაქეობა 13:40-14:20 
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𝑽𝑰𝑰𝑰ბ კლასი 

დამრიგებელი: მ.მამარდაშვილი 

N ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
ფიზიკა მათემატიკა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
ბიოლოგია 9:00-9:40 

2 
 

ისტორია 
ქიმია 

მუსიკა/ 

ხელოვნება 
გეოგრაფია 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
9:45-10:25 

3 

 

მუსიკა 

 

გეოგრაფია ისტორია ქიმია მათემატიკა 10:35-11:15 

4 ინგლისური ენა 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
ბიოლოგია გერმანული 11:25-12:05 

5. 
ქრისტ. ეკლ. 

ისტორია 
ინგლისური ენა საღვთო სჯული ინგლისური ენა მოქალაქეობა 12:10-12:50 

6. მათემატიკა მათემატიკა გერმანული ენა მათემატიკა 
ფიზიკ-აღზრდა/ 

სპორტი 
12:55-13:35 

7. ფიზიკა   
ფიზიკ-აღზრდა 

/სპორტი 

ხელოვნება / 

მუსიკა 
13:40-14:20 

          

IX კლასი 

დამრიგებელი: მ.მამფორია 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ისტორია ქიმია ფიზიკა ინგლისური ენა 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
9:00-9:40 

2 მათემატიკა 
ქრისტ. ეკლ. 

ისტორია 

ქართული ენა და  

ლიტერატურა 
საღვთო სჯული მუსიკა 9:45-10:25 

3 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
ხელოვნება რუსული ენა ბიოლოგია 10:35-11:15 

4 ფიზიკა მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა ქიმია 11:25-12:05 

5 ინგლისური ენა ისტორია გეოგრაფია სპორტი 
ფიზიკ-

აღზრდა/სპორტი 
12:10-12:50 

6. გეოგრაფია ბიოლოგია ისტორია 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
რუსული ენა 12:55-13:35 

7.  
ფიზიკა 

 
მოქალაქეობა   13:40-14:20 
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X-XII კლასების გაკვეთილების ცხრილი 

 
𝑿ა კლასი 

დამრიგებელი: ფ.ცერცვაძე 

N ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 ბიოლოგია მათემატიკა ისტორია ფიზიკა მათემატიკა 9:00:9:40 

2 საღვთო სჯული რუსული ენა მათემატიკა მათემატიკა ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

9:45-10:25 

3 მათემატიკა ქიმია ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ბიოლოგია 10:35-11:15 

4 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ისტორია გეოგრაფია ფიზიკ-აღზრდა 

/სპორტი 

ფიზიკ-აღზრდა 

/სპორტი 

11:25-12:05 

5 ფიზიკა ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

სამ. განათლება ქიმია გეოგრაფია 12:10-12:50 

6 სამ. ბიოლოგია 

და ჯანმ. 

საოჯ. ცხოვრება ინგლისური ენა ბიოლოგია ინგლისური ენა 12:55-13:35 

7. სამოქ. განათლება სამოქ. განათლება სამ. ბიოლოგია 

ჯანმ. 

 რუსული ენა 13:40-14-20 

               
𝑿ბ კლასი 

დამრიგებელი: მ.სულუხია 

N ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 მათემატიკა ისტორია ინგლისური ენა ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ფიზიკა 9:00:9:40 

2 ბიოლოგია მათემატიკა მათემატიკა სამ. განათლება ბიოლოგია 9:45-10:25 

3 საღვთო სჯული სამ. განათლება გეოგრაფია ბიოლოგია ინგლისური ენა 10:35-11:15 

4 ქიმია ფიზიკ. აღზრდა 

/სპორტი 

რუსული ენა ქიმია გეოგრაფია 11:25-12:05 

5 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ფიზიკა ისტორია მათემატიკა ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

12:10-12:50 

6 სამ. განათლება ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

რუსული ენა მათემატიკა 12:55-13:35 

7 ფიზიკ. აღზრდა 

/სპორტი 

სამ. ბიოლოგია 

და ჯანმ. 

 საოჯ. ცხოვრება სამ. ბიოლოგია 

და ჯანმ. 

13:40-14-20 
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𝑿𝑰აკლასი 

დამრიგებელი: დ.გოჩელაშვილი 

N ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
9:00:9:40 

2 ისტორია საღვთო სჯული ბიოლოგია 
ფიზ-აღზრდა 

/სპორტი 
ფიზიკა 9:45-10:25 

3 ქიმია მათემატიკა ინგლისური ენა საოჯ. ცხ. ეთის. იქ. გეოგრაფია 10:35-11:15 

4. გეოგრაფია ფიზიკა საქ. ეთნოგრაფია ისტორია ინგლისური ენა 11:25-12:05 

5. რუსული ენა ბიოლოგია ქიმია მათემატიკა მათემატიკა 12:10-12:50 

6. მათემატიკა რუსული ენა მათემატიკა გერმანული ენა ქიმია 12:55-13:35 

   
ფიზ-აღზრდა  

/სპორტი 
  13:40-14-20 

            

𝑿𝑰ბ კლასი 

დამრიგებელი: მ. გურეშიძე 

N ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1. ფიზიკა 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
ბიოლოგია 

ფიზ-

აღზრდა/სპორტი 
ისტორია 9:00:9:40 

2. ქიმია ფიზიკა ქიმია 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
გეოგრაფია 9:45-10:25 

3. გეოგრაფია საღვთო სჯული მათემატიკა მათემატიკა ინგლისური ენა 10:35-11:15 

4. მათემატიკა ბიოლოგია ინგლისური ენა რუსული ენა მათემატიკა 11:25-12:05 

5. ისტორია რუსული ენა 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

საოჯ. ცხ. ეთიკ. 

ფსიქ. 
ქიმია 12:10-12:50 

6. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
მათემატიკა 

ფიზ-აღზრდა 

/სპორტი 
საქ. ეთნოგრაფია 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
12:55-13:35 

7. 
სამ. ბიოლ. და 

ჯანმ. 
    13:40-14-20 
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XII კლასი 

დამრიგებელი: თ. ჯიქია 

# ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი დრო 

1 მათემატიკა 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
მათემატიკა 

ფიზ-აღზრდა 

/სპორტი 
9:00:9:40 

2 რუსული ენა მათემატიკა რუსული ენა 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
მათემატიკა 9:45-10:25 

3 

ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

საოჯ. ცხ. ეთიკ. 

ფსიქ. 
ისტორია საღვთო სჯული მსოფ. კულტურა 10:35-11:15 

4 ისტორია ინგლისური ენა მათემატიკა ინგლისური ენა 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
11:25-12:05 

 
 


