
1 
 

გიმნაზიის   სტრუქტურა  და მართვა გიმნაზიის 
ადმინისტრაცია (რექტორატი) 
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№ სახელი და გვარი თანამდებობა ტელეფონი 

1 
მიტროპოლიტი იოანე 

(გამრეკელი) 
რექტორი 599 94 52 27 

2 დეკანოზი ზურაბი (სუბელიანი) პრორექტორი 599 55 40 05 

3 მაია  ონიანი პრორექტორი 599 55 50 72 

4 ფიქრია კვაბზირიძე ხარისხის მართვის მენეჯერი 598 51 65 79 

 5 ელისო გურეშიძე სასწ.პროცესის კოორდინატორი 599 49 52 35 

6. ნაზი  თედორაძე  კომუნიკაციების მენეჯერი           555 17 58 84 

7 ლალი ჩხეიძე ბუღალტერი 595 17 47 93 

გიმნაზიის ტექნიკური პერსონალი 

8 თამარ ლალიაშვილი ფსიქოლოგი 568 41 66 75 

9 გაგა  უშვერიძე  უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი     555 76 76 11 

10 ქრისტინა ქუთათელაძე 
Edupage ადმინისტრატორი, ისტ 

მასწავლებელი 
579 16 16 40 

11 ლონდა ონიანი საქმისმწარმოებელი 593 17 25 65 

12 ლოლა ქორიძე ბიბლიოთეკარი 599 50 48 02 

13 ნინო კინწურაშვილი გიმნაზიის ექიმი 592 17 44 88  

14 ანზორ ჩირგაძე 
მატერიუალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის კოორდინატორი 
595 15 34 56 

15 ვალიკო დანგაძე დარაჯი 599 39 06 53 

16 გია ჩალაძე დარაჯი 555 14 02 47 

17 თემური კარტოზია დარაჯი 555 54 38 68 

18 მთვარისა ბენიძე დამლაგებელი 598 29 47 67 

19 იამზე ჩიხლაძე დამლაგებელი 571 21 15 59 
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გიმნაზიის  ადმინისტრაცია (რექტორატი)არის რექტორის და პრორექტორის აპარატი, რომელიც                        

უზრუნველყოფს ,,გიმნაზიის“ რექტორისა და პრორექტორის დავალებების, გადაწყვეტილებების, 

ბრძანებების, განკარგულებებისა და სხვა აქტების შესრულებას. ადმინისტრაციის შემადგენლობაში  შედის 

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი, კომუნიკაციების მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი  და  

ბუღალტერი. 

➢ ადმინისტრაცია გიმნაზიას მართავს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ორიენტირებულია  

გიმნაზიაში  სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის, როგორც ფორმალური,ისე არაფორმალური 

ღონისძიებების  მაღალი ხარისხით  ორგანიზებაზე.  

➢ თანამშრომლობს  გიმნაზიის  მასწავლებლებთან ,მოსწავლეთა მშობლებთან  და გიმნაზიაში  

დასაქმებულ  პერსონალთან და აწყობს მათთან  ინდივიდუალურ  ან/და  ჯგუფურ  შეხვედრებს. 

➢ უზრუნველყოფს  სასკოლო დროსა და გიმნაზიის ტერიტორიაზე  დისციპლინისა და უსაფრთხოების 

დაცვას,ისეთი ხერხებითა  და მეთოდებით, რომელიც არ ეწინააღმდეგება  მოსწავლის,მასწავლებლის, 

მოსწავლის მშობლის  და გიმნაზიაში  დასაქმებულ პირთა  თავისუფლებისა  და ღირსების  დაცვის 

პრინციპებს. 

➢ ხელს უწყობს  გიმნაზიაში უსაფრთხო, ეკოლოგიური, ორგანიზებული  და კეთილგანწყობილი  

სასწავლო-სამუშაო გარემოს შექმნას. 

➢ განსაზღვრავს გიმნაზიის  განვითარების  პოლიტიკას და სტრატეგიას. 

➢ ზრუნავს   სასკოლო  საზოგადოებასთან  ჰარმონიული,უკონფლიქტო  გარემოს  ფორმირებაზე. 

➢ უფლებამოსილია  ჩაატაროს გამოკითხვები (მოსწავლეთა, მასწავლებელთა, მშობელთა),რომელთა 

შედეგებს იყენებს  გიმნაზიის  მუშაობის  დაგეგმვაში. 

➢ პედაგოგიურ  საბჭოზე  განხილვის  შემდეგ  ამტკიცებს  გიმნაზიის შინაგანაწესსა და დებულებას. 

➢ ასევე განსაზღვრავს  გიმნაზიის განვითარების  სტრატეგიებს  და პედაგოგიურ საბჭოზე განხილვის 

შემდეგ  ამტკიცებს გიმნაზიის განვითარების ერთწლიან და ექვსწლიან გეგმებს. 

➢ გიმნაზიის ადმინისტრაცია  გამოხატავს თანხმობას  პედაგოგიური საბჭოს  მიერ შემუშავებული  

სასკოლო- სასწავლო  გეგმისა და დებულების   მიღების  თაობაზე. 

➢ გიმნაზიის ადმინისტრაცია მსჯელობს და იხილავს ნებისმიერ პროლემურ   საკითხებზე და  იღებს 

გონივრულ და საბოლოო გადაწყვეტილებას. 

➢ ადმინისტრაცია  იხილავს და იღებს  განვითარების  სტრატეგიებს და  აქტივობებს. 


