
ეკოსკოლების პროგრამაში ჩართული ა(ა)იპ   წმ.გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის   წყალტუბოს სასულიერო 

გიმნაზიის 

ეკოკომიტეტის ოქმი №2 

თარიღი: 24/03/2022 

სხდომის დაწყების დრო: 02:00 

სხდომას ესწრებოდნენ: მოსწავლეები, გიმნაზიის ადმინისტრაცია, მასწავლებლები, და მშობელი. 

უფროსები:  

1. მაია ონიანი (ადმინისტრაციის წარმომადგენელი,ბიოლოგიის წამყვანი პედაგოგი) 

2. ნაზი თედორაძე (ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, გეოგრაფიის უფროსი პედაგოგი) 

3. ფიქრია ცერცვაძე (ფასილტატორი, ინგლისური ენის წამყვანი პედაგოგი) 

4. ნინო ზაქარაია (ბიოლოგიის და სამედიცინო ბიოლოგიის  წამყვანი  პედაგოგი) 

5. ქრისტინა ქუთათელაძე (კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ხელოვნების მასწავლებლობის 

მაძიებელი) 

მოსწავლეები:  

1. ხვისტანი მაგდა   -   მე-11 ა კლასი 

2. სიმსივე ლიზა   -   მე- 11 ა კლასი 

3. ჭუმბურიძე დიანა   -   მე- 11 ა კლასი 

4. ჩირგაძე მირანდა   -   მე-11 ა კლასი 

5. გუბელაძე გიორგი   -   მე-11 ბ კლასი 

6. გურეშიძე დემური   -   მე- 11 ბ კლასი 

7. ჭელიძე მარიამი   -   მე-9 ა კლასი 

8. ბენიძე თეკლა   -   მე-9 ა კლასი 

9. გოდერიძე ნინო   -   მე-9 ა კლასი 

10. ლიპარტელიანი ჯანრი   -   მე-9 ა კლასი 

11. ჭელიძე ინეზა   -   მე-9 ბ კლასი 

12. ხომასურიძე სანდრო   -   მე-9 ბ კლასი 

13. თეთრაძე თამარ   -   მე-9 ბ კლასი 

14. ჯანგავაძე მათე   -   მე-10 კლასი 

15. აფხაძე საბა   -   მე- 10 კლასი 

16. კირთაძე ნატა   -   მე-10 კლასი 

სხდომა გახსნა საარჩევნო კომისიის წევრმა გურამ ფანცხავამ. გააცნო დღის წესრიგი და მიმართა მათ, ხომ 

არ სურდათ დღის წესრიგში რაიმე ცვლილების შეტანა. 

დღის წესრიგი:  

საკითხი №1: ეკოკომიტეტის არჩევნების შედეგების განხილვა 

საკითხი №2: ეკოკომიტეტის კოორდინატორისა და მდივანის არჩევა 

კენჭი ეყარა წინადადებას დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 

მომხრე: 21 

მოწინააღმდეგე: 0 



დაადგინეს: განიხილონ არჩევნების შედეგები და აირჩიონ ეკოკომიტეტის კოორდინატორი და მდივანი 

საკითხი №1: ეკოკომიტეტის არჩევნების შედეგების განხილვა 

მომხსენებელი :საარჩევნო კომისიის წევრი სიმსივე ლიზა 

მოისმინეს: ეკოკომიტეტის არჩევნები ჩატარდა 23 მარტს .საარჩევნო პროცესმა ჩაიარა მშვიდ და 

ორგანიზებულ გარემოში. არჩევნების ხმების დათვლის დროს გაუქმდა მხოლოდ ერთი ბიულეტინი( 

ამომრჩეველს სამი კანდიდატი ქონდა არჩეული).ხმების დათვლის შედეგად  არჩეულ იქნა ეკოკომიტეტის 

16 წევრი მოსწავლე: 

1. ხვისტანი მაგდა   -   მე-11 ა კლასი 

2. სიმსივე ლიზა   -   მე- 11 ა კლასი 

3. ჭუმბურიძე დიანა   -   მე- 11 ა კლასი 

4. ჩირგაძე მირანდა   -   მე-11 ა კლასი 

5. გუბელაძე გიორგი   -   მე-11 ბ კლასი 

6. გურეშიძე დემური   -   მე- 11 ბ კლასი 

7. ჭელიძე მარიამი   -   მე-9 ა კლასი 

8. ბენიძე თეკლა   -   მე-9 ა კლასი 

9. გოდერიძე ნინო   -   მე-9 ა კლასი 

10. ლიპარტელიანი ჯანრი   -   მე-9 ა კლასი 

11. ჭელიძე ინეზა   -   მე-9 ბ კლასი 

12. ხომასურიძე სანდრო   -   მე-9 ბ კლასი 

13. თეთრაძე თამარი    -   მე- 9 ბ კლასი 

14. კირთაძე ნატა   -   მე-10 კლასი 

15. ჯანგავაძე მათე   -   მე-10 კლასი 

16. აფხაძე საბა   -    მე- 10 კლასი 

აზრი გამოთქვა: არჩევნების დამკვირვებელმა პედაგოგმა ფიქრია ცერცვაძემ. მან აღნიშნა, რომ არჩევნები 

ჩატარდა წესების სრული დაცვით. 

კენჭი ეყარა წარმოდგენილ საკითხს 

მომხრე: 21 

მოწინააღდეგე: 0 

დაადგინეს:  

საკითხი №2: : ეკოკომიტეტის კოორდინატორისა და მდივანის არჩევა 

მომხსენებელი: ეკოკომიტეტის წევრი  ხვისტანი მაგდა 

მოისმინეს: ეკოკომიტეტის წევრმა მოსწავლეებმა წარმოადგინეს კანდიდატურა კოორდინატორისა და 

მდივანის პოზიციაზე. ფარული კენჭისყრის შედეგად ეკოკომიტეტის კოორდინატორად არჩეულ იქნა 

დიანა ჭუმბურიძე, ხოლო მდივნად ლიზა სიმსივე. 

აზრი გამოთქვა: ეკოკომიტეტის კოორდინატორმა დიანა ჭუმბურიძემ, მან მადლობა გადაუხადა კომიტეტის 

წევრებს ნდობისთვის და აღნიშნა , რომ მისი შესაძლებლობის მაქსიმუმს გამოიყენებდა  ნდობის 

გასამართლებლად. 

კენჭი ეყარა წარმოდგენილ საკითხს 



მომხრე: 21 

მოწინააღმდეგე: 0 

დაადგინეს: ეკოკომიტეტის კოორდინატორის პოზიციას დაიკავებს  დიანა ჭუმბურიძე , ხოლო 

ეკოკომიტეტის მდივანი იქნება სიმსივე ლიზა. 

შეხვედრის დასრულება/ დასკვნა: ეკოკომიტეტის არჩევნება ჩაიარა ორგანიზებულად, არჩეულ იქნა 

ეკოკომიტეტის წევრი 16 მოსწავლე , ადმინისტრაციის 2 წარმომადგენელი  3 პედაგოგი. კომიტეტის 

კოორდინატორად არჩეულ იქნა დიანა ჭუმბურიძე და კომიტეტის მდივნად სიმსივე ლიზა. 

ეკოკომიტეტის  შემადგენლობა: 

უფროსები:  

1. მაია ონიანი (ადმინისტრაციის წარმომადგენელი,ბიოლოგიის წამყვანი პედაგოგი) 

2. ნაზი თედორაძე (ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, გეოგრაფიის უფროსი პედაგოგი) 

3. ფიქრია ცერცვაძე (ფასილტატორი, ინგლისური ენის წამყვანი პედაგოგი) 

4. ნინო ზაქარაია (ბიოლოგიის და სამედიცინო ბიოლოგიის  წამყვანი  პედაგოგი) 

5. ქრისტინა ქუთათელაძე (კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ხელოვნების მასწავლებლობის 

მაძიებელი) 

მოსწავლეები:  

1. ჭუმბურიძე დიანა   -   მე- 11 ა კლასი( ეკოკომიტეტის კოორდინატორი) 

2. სიმსივე ლიზა   -   მე- 11 ა კლასი (ეკოკომიტეტის მდივანი) 

3. ხვისტანი მაგდა   -   მე-11 ა კლასი 

4. ჩირგაძე მირანდა   -   მე-11 ა კლასი 

5. გუბელაძე გიორგი   -   მე-11 ბ კლასი 

6. გურეშიძე დემური   -   მე- 11 ბ კლასი 

7. ჭელიძე მარიამი   -   მე-9 ა კლასი 

8. ბენიძე თეკლა   -   მე-9 ა კლასი 

9. გოდერიძე ნინო   -   მე-9 ა კლასი 

10. ლიპარტელიანი ჯანრი   -   მე-9 ა კლასი 

11. ჭელიძე ინეზა   -   მე-9 ბ კლასი 

12. ხომასურიძე სანდრო   -   მე-9 ბ კლასი 

13. თეთრაძე თამარი   -   მე- 9 ბ კლასი 

14. კირთაძე ნატა   -   მე-10 კლასი 

15. ჯანგავაძე მათე   -   მე-10 კლასი 

16. აფხაძე საბა   -   მე- 10 კლასი 

 

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვასთან დაკავშირებით სხდომა დახურულად 

გამოცხადდა. დაიგეგმა მომდევნო შეხვედრა 13 აპრილს ეკოსკოლის მომდევნო აქტივობების დასაგეგმად. 

სხდომის დასრულების დრო: 03.00 

ეკოკომიტეტის თავმჯდომარე :                                                                        /დიანა ჭუმბურიძე/ 

ეკოკომიტეტის მდივანი :                                                                                   /ლიზა სიმსივე/ 

 


