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დამტკიცებულია: სკოლის დირექტორის

2021 წლის “10“ სექტემბრის № 94 ბრძანებით

სასკოლო რესურსებით სარგებლობის წესი
დანართი №13

1. მოქმედების სფერო

1.1. წინამდებარე დოკუმენტი არეგულირებს შპს ვახტანგ ესვანჯიას სახ. იტალიური სკოლა

„ცისკრის“ სარგებლობაში არსებული რესურსების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ლაბორატორიის, კომპიუტერული კლასითა და ტექნიკით, სპორტდარბაზითა და

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესს.

1.2. სასკოლო რესურსებით სარგებლობისას სავალდებულოა ახალი კორონავირუსის (COVID -19)

გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით სასკოლო რეგულაციების და საქართველოს

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის მინისტრის 2020 წლის 6 თებერვლის №01-40/ო ბრძანებით დამტკიცებული

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული რეკომენდაციის -„წყალი, სანიტარია და

ჰიგიენა სკოლაში“ დაცვა.

2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ლაბორატორია

2.1. სკოლას გააჩნია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა (ქიმიის, ფიზიკის და ბიოლოგიის)

ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია სათანადო ტექნიკური მოწყობილობით.

2.2. სკოლის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ლაბორატორიაში წარმოდგენილია:

2.2.1. ფიზიკის ნაწილი აღჭურვილია საექსპერიმენტო ხელსაწყოებით და
თვალსაჩინოებებით. ფიზიკური მოვლენის ამსახველი თვალსაჩინოებები, რომლებიც

ხელს უწყობენ მოსწავლეებს ფიზიკური მოვლენის ახსნაში, ექსპერიმენტის

ჩატარებაში, ახალი საექსპერიმენტო მოდელის შექმნაში.

2.2.2. ქიმიის ნაწილისათვის საჭირო ინვენტარით, სადაც მოსწავლეებს შესაძლებლობა

ეძლევათ ჩაატარონ სასკოლო პროგრამით გათვალისწინებული ცდები.

2.2.3. ბიოლოგიის ნაწილი აღჭურვილია ადამიანის ორგანოების მულაჟებით, მიკროსკოპით

და მრავალფეროვანი თვალსაჩინოებით, სადაც მოსწავლეებს შეუძლიათ იმუშაონ

მიკროსკოპით, ჩაატარონ სხვადასხვა ექსპერიმენტები.

2.3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორიით სარგებლობის უსაფრთხოების
ზოგადი წესები:
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2.3.1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორიას ხელმძღვანელობს
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის თავმჯდომარე.

2.3.2. ლაბორატორიების ტერიტორიაზე დაიშვებიან მხოლოდ ის პირები, რომლებსაც

გაცნობიერებული აქვთ ლაბორატორიით სარგებლობის უსაფრთხოების წესები.

2.3.3. ლაბორატორიის მომხმარებელი ვალდებულია გამოიყენოს სათანადო აღჭურვილობა
მისი მოხმარების აღწერილობის მიხედვით, კერძოდ: ხალათი, ერთჯერადი

ხელთათმანები, თავსაბურავი, დამცავი სათვალე და სხვა.

2.3.4. გაკვეთილის მიმდინარეობისას ლაბორატორიის კარი უნდა დაიხუროს.

2.3.5. ექსპერიმენტის, ცდის დაწყება შესაძლებელია მხოლოდ მასწავლებლის მიერ

ლაბორატორიულ ამოცანაზე დაშვების მიღების შემდეგ.

2.3.6. ლაბორატორიულ ამოცანაზე დაშვების მისაღებად, მოსწავლე მასწავლებლისგან უნდა

გაეცნოს ლაბორატორიული ამოცანის აღწერას და მისი შესრულების უსაფრთხო
წესებს.

2.3.7. სამუშაოს დასრულების შემდეგ მასწავლებელმა/მოსწავლემ ხელსაწყო უნდა

გამორთოს, სამუშაო ადგილი მოაწესრიგოს და ლაბორატორია ჩააბაროს

ლაბორატორიის ხელმძღვანელს.

2.3.8. აწყობილი ხელსაწყოს ჩართვამდე მოსწავლე ვალდებულია აჩვენოს მასწავლებელს
მომზადებული დანადგარი, ექსპერიმენტის, ცდის შესრულების მსვლელობის

ჩასაწერად (ასეთის შემთხვევაში).

2.3.9. დაუშვებელია ელექტრულ ხელსაწყოებთან მუშაობა სველი ხელით. დიდი ტევადობის

კონდენსატორებთან მუშაობისას აუცილებელია ინდივიდუალური უსაფრთხოების
საშუალებების გამოყენება – დამცავი ხელთათმანი, იზოლირებული სახელურები,

დამჭერები და ა.შ. მომჭერებზე ძაბვის არსებობის შემოწმება დასაშვებია მხოლოდ

იზოლირებული სახელურის მქონე ტესტერით.

2.3.10. დაუშვებელია ელექტრო ხელსაწყოების არაიზოლირებულ მომჭერებთან დაუცველი
ხელის შეხება.

2.3.11. თხევადი და მყარი სხეულების გახურებისას დაუშვებელია ჭურჭელში ზემოდან

ჩახედვა.

2.3.12. დაუშვებელია ლაზერის სხივის ან მისი ანარეკლის მიმართვა თვალში, რადგან ამან

შეიძლება გამოიწვიოს თვალის დაზიანება და მხედველობის დაკარგვაც კი.

2.3.13. აუცილებელია მოხდეს თითოეული ინციდენტის ადეკვატური შეფასება, დაწესდეს

ზედამხედველობა.

2.3.14. ლაბორატორიაში დაცული უნდა იყოს სანიტარული ნორმები.

2.3.15. მინის საგნების გატეხვის შემთხვევაში აუცილებელია ლაბორატორია სასწრაფოდ
გასუფთავდეს მინის ნარჩენებისაგან.
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2.3.16. სამუშაო ზონაში აკრძალულია საკვებისა და სასმელის მიღება, პირადი ნივთების

შენახვა.

2.3.17. სამუშაოს შესრულების შემდეგ ლაბორატორიიდან გასვლის წინ მოსწავლე
ვალდებულია დაიბანოს ხელი.

2.3.18. ინფორმაცია უბედური შემთხვევის და აშკარა ან პოტენციური დაზიანების/საფრთხის

შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ლაბორატორიის ხელძღვანელსა და სკოლის
დირექტორს.

3. კომპიუტერული კლასი

3.1. კომპიუტერული კლასი აღჭურვილია თანამედროვე კომპიუტერული და ქსელური
მოწყობილობებით, რომელიც გამიზნულია სასწავლო პროცესში მოსწავლეების თეორიული

ცოდნის მიღებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის, სკოლის

თანამშრომელთა მიერ საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის, საგაკვეთილო,

სადემონსტრაციო და საგამოცდო მიზნებისათვის.

3.2. კომპიუტერული კლასით სარგებლობის წესი:

3.2.1. კომპიუტერული კლასს ხელმძღვანელობს IT სპეციალისტი, რომელიც

ვალდებულია წინამდებარე წესი გააცნოს თითოეულ მომხმარებელს, იგი

უზრუნველყოფს ელექტრონული ჟურნალის გამართულ მუშაობას, მის მოწესრიგებასა

და განახლებას.

3.3. კომპიუტერით სარგებლობისას დაშვებულია:

3.3.1. ტექსტის შეყვანა და რედაქტირება;

3.3.2. ინტერნეტით მასალების მოძიება და გადმოწერა;

3.3.3. ლიტერატურაზე მუშაობა ელექტრონული ვერსიებით;

3.3.4. ელექტრონული ფოსტით სარგებლობა;

3.3.5. სასწავლო პროგრამებზე მუშაობა;

3.3.6. დისკების გამოყენება დასაშვებია უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით;

3.3.7. სკოლის ვებ-გვერდით სარგებლობა.

3.4.კომპიუტერთან მუშაობისას აკრძალულია:

3.4.1. კომპიუტერში რაიმე პროგრამული ფაილის ჩაწერა და წაშლა;

3.4.2. კომპიუტერის გამოყენება თამაშებისა და სხვა გართობისათვის;

3.4.3. კომპიუტერის გაუმართავად მუშაობის შემთხვევაში, ხარვეზის თვითნებური

გასწორება.

3.5. გარდა კომპიუტერული კლასისა, სასკოლო სივრცეში სხვადასხვა საკლასო ოთახებსა და

კაბინეტებში განთავსებულია და გამოყენებულია სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკა (იხ.

სასკოლო სასწავლო გეგმა, დანართი №13 - კომპიუტერული ტექნიკის განაწილების სქემა ).

კომპიუტერების, პრინტერების, სკანერის, პროექტორის ტექნიკური და პროგრამული
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უზრუნველყოფა/მომსახურება ევალება ტექნიკურ მენეჯერს, ტექნიკური მენეჯერი

ვალდებულია:

3.5.1. ყოველი კვირის დასაწყისში შეამოწმოს კომპიუტერული ტექნიკის გამართულობა
და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს ხარვეზების აღმოფხვრა;

3.5.2. გააფრთხილოს მასწავლებელი კომპიუტერთან მუშაობის წესების შესახებ და

სთხოვოს მას წინასწარ მიაწოდოს საპრეზენტაციო მასალა, განსაკუთრებითი
შემთხვევაში, როცა პრეზენტაცია ტარდება აუდიო-ვიდეოფაილების გამოყენებით;

3.5.3. გააკონტროლოს და არ დაუშვას სხვა პროგრამის დაყენება კომპიუტერში,

რომელის გამოყენება არ არის დაშვებული წინამდებარე წესით განსაზღვრულ

ჩამონათვალში ან/და არ არის ნება დართული;

3.5.4. უზრუნველყოს, რომ სკოლაში არსებულ კომპიუტერებზე წვდომა ჰქონდეთ
მხოლოდ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსა და მასწავლებლებს;

3.5.5. უზრუნველყოფს სკოლის ვებ-გვერდის და ელექტრონული ჟურნალის გამართულ

მუშაობას, თვალყურს ადევნებს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის
ფორმატსა და ვადებს, სკოლის მოთხოვნების მიხედვით ახდენს ვებ-გვერდის
დიზაინის ცვლილებას, და უზრუნველყოფს ელექტრონული ჟურნალის
გამართულ მუშაობას.

3.6. სკოლაში თანამშრომლები პასუხისმგებლები არიან მათ განკარგულებაში არსებულ
კომპიუტერებსა და კომპიუტერებში ჩატვირთულ შემდეგ პროგრამებზე:

3.6.1. საოფისე პროგრამების უახლესი ვერსიები

3.6.2. საოფისე პროგრამების თავსებადობის პაკეტი;

3.6.3. პდფ პროგრამა (თანამშრომლებთან პდფ მეიქერი, კომპიუტერულ კლასში პდფ
წამკითხველი);

3.6.4. ქართული ფონტები;

3.6.5. ქართული კლავიატურის განლაგება;

3.6.6. ანტივირუსი;

3.6.7. ფლეშმეხსიერების შემოწმების პროგრამა;
3.6.8. დროებითი ფაილებისა და რეგისტრების გასაწმენდი პროგრამა;
3.6.9. არქივირების პროგრამა;
3.6.10. ინტერნეტბრაუზერის უახლესი ვესრიები;

3.6.11. სხვა პროგრამების დაყენება შესაძლებელია მხოლოდ დირექტორის ნებართვით.

3.7.ახალი კოვიდ რეგულაციებიდან გამომდინარე, სავალდებულოა კომპიუტერისა და მისი

აქსესუარების დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარებით ყოველი გამოყენების შემდეგ.

4. სპორტული ინფრასტრუქტურა
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4.1. სკოლას აქვს დახურული სპორტული დარბაზი. სპორტული დარბაზი აღჭურვილია

შესაბამისი სპორტული ინვენტარით; სპორტულ ინფრასტურუქტურაზე ზედამხედველობას

ახორციელებს ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა. სპორტული დარბაზით

სარგებლობისათვის გამოყოფილი დრო (გამოკრულია სპორტული დარბაზის შესასვლელში

და საინფორმაციო დაფაზე) ხელს არ უშლის სხვა გაკვეთილების ჩატარებას.

5. სასკოლო ბიბლიოთეკა
სკოლის ბიბლიოთეკის სივრცე ემსახურება მოსწავლეებს და მასწავლებლებს/დასაქმებულ

პირებს, რათა სრულად და ეფექტურად გამოიყენონ სკოლის ბიბლიოთეკაში არსებული

საბიბლიოთეკო ფონდები და სხვა რესურსები საგანმანათლებლო მიზნებისათვის. ბიბილოთეკა

თავის საქმიანობას წარმართავს ,,საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ‘‘ საქართველოს კანონის,

ეროვნული სასწავლო გეგმის, სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმის, შინაგანაწესის,

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციებით
და მეთოდური მასალებით.

5.1. ბიბლიოთეკაში ქცევის წესები
5.1.1. ბიბლიოთეკიდან წიგნების გაცემა, დაბრუნება, ვადის გაგრძელება და მკითხველის სხვა

ვალდებულებები

5.1.1.1. ბიბლიოთეკით სარგებლობა შეუძლია სკოლის ყველა მოსწავლეს და თანამშრომელს
კვირაში 5 დღის (ორშაბათი-პარასკევი) განმავლობაში 10:00 საათიდან - 16:00 საათამდე;

ბიბლიოთეკის მუშაობის სამუშაო საათები და ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
გამოკრულია ბიბლიოთეკაში თვალსაჩინო ადგილას;

5.1.1.2. ბიბლიოთეკით სარგებლობისთვის აუცილებელია, ბიბლიოთეკაში რეგისტრაციის გავლა

და მკითხველის ფორმულარის შევსება;

5.1.1.3. ბიბლიოთეკაში არსებობს ანბანური და სისტემური კატალოგი; ბიბლიოთეკით

მკითხველთა სარგებლობის აღრიცხვის ჟურნალი;

5.1.1.4. საბიბლიოთეკო რესურსით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც სამკითხველო

დარბაზში, ისე ხელზე გატანით (თუ საცავში ინახება არანაკლებ 2 ერთეულისა);

5.1.1.5. მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში სარგებლობისთვის გაიცემა პერიოდული გამოცემები
(ჟურნალები, გაზეთები), საცნობარო ლიტერატურა (ენციკლოპედიები, ლექსიკონები);

5.1.1.6. ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზებში მოქმედებს წიგნთან თავისუფალი დაშვების
წესი;

5.1.1.7. დაუშვებელია ერთიდაიმავე დასახელების ერთზე მეტი ეგზემპლარის გაცემა ერთ
მომხმარებელზე.

5.1.1.8. გაცემული ლიტერატურის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ეგზემპლარს.

5.1.1.9. ლიტერატურის რაოდენობა სამკითხველო დარბაზში სარგებლობისათვის არ არის
შეზღუდული.
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5.1.1.10.სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურა, რომელიც განკუთვნილია მიმდინარე

სემესტრში მოსწავლეთა მოხმარებისათვის, გაიცემა მხოლოდ 24 საათით; ხოლო

სასკოლო სახელმძღვანელოები 1 სასწავლო წლის ვადით.

5.1.1.11. სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურის გაცემის ვადა განისაზღვრება 7 დღით.

წიგნის გატანის ვადის გახანგრძლივება ხდება მხოლოდ ერთხელ, ასევე 7 დღით.

5.1.1.12.მასწავლებელთათვის წიგნის გატანის ვადის გახანგრძლივება ხდება ორჯერ -

მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება 21 დღით.

5.1.1.13.გატანილი მასალის ან წიგნის დაბრუნების ვადის დადგომისთანავე (7 დღე) მკითხველი

ვალდებულია წიგნი დაუბრუნოს ბიბლიოთეკას ან მოახდინოს ხელახლა ვადის
გაგრძელება.

5.1.1.14.მკითხველის მიერ წიგნის დაბრუნებისათვის დადგენილი ვადის გადაცილების
შემთხვევაში აღნიშნულ მკითხველზე აღარ მოხდება წიგნის გაცემა.

5.1.1.15.შესაძლებელია წინასწარ წიგნისა და სხვა მასალების დაჯავშნა.

5.1.1.16.წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში, მკითხველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს

ბიბლიოთეკას, რის შემდეგაც სკოლის ქონების შეფასების კომისიის მიერ მოხდება

აღნიშნული ერთეულის საბაზრო ფასის დადგენა; მოხდება ბიბლიოთეკარის მიერ

შესაბამისი აქტის შედგენა ერთეულის ღირებულების მითითებით და

მკითხველს/კანონიერ წარმომადგენელს ეცნობება თავისი ვალდებულებების შესახებ.

5.1.1.17. მკითხველს შეუძლია წარმოადგინოს იმავე დასახელების ერთეული ან სანაცვლოდ სხვა
დასახელების ერთეული ბიბლიოთეკასთან შეთანხმებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი

ვალდებულია გადაიხადოს აქტით განსაზღვრული ღირებულება;

5.1.1.18.სკოლასთან ნებისმიერი სახით კონტაქტის გაწყვეტის შემთხვევაში მკითხველი
ვალდებულია დააბრუნოს მასზე გაცემული ყველა მასალა. წინააღმდეგ შემთხვევაში

მასზე გავრცელდება წიგნის დაკარგვისათვის დებულებით გათვალისწინებული
ღონისძიებები.

5.1.1.19.წიგნების/დოკუმენტების გამცემი პირი (ბიბლიოთეკარი) კორონავირუსის გავრცელების

თავიდან აცილების მიზნით, რეგულაციებიდან გამომდინარე, უნდა მუშაობდეს

ხელთათმანებით;

5.2.ბიბლიოთეკაში კომპიუტერით სარგებლობის წესი:

5.2.1. ბიბლიოთეკის კომპიუტერებით სარგებლობისთვის მკითხველი მიმართავს

ბიბლიოთეკარს შესაბამისი დახმარების მიღების მიზნით;

5.2.2. იმ შემთხვევაში, თუ მკითხველი არ ფლობს კომპიუტერით სარგებლობის უნარებს,

ბიბლიოთეკარი ვალდებულია აღმოუჩინოს შესაბამისი დახმარება;

5.2.3. ბიბლიოთეკაში კომპიუტერით სარგებლობისას შესაძლებელია:

ა) ტექსტზე მუშაობა და რედაქტირება;

ბ) ინტერნეტ რესურსებით სარგებლობა;
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გ) დოკუმენტების ელექტრონულ ვერსიებზე მუშაობა;

დ) ელექტრონული ფოსტით სარგებლობა;

ე) ბიბლიოთეკარის ნებართვით, სასურველი ინფორმაციის ამობეჭდვა;

ვ) სკოლის ვებ-გვერდით სარგებლობა.

5.2.4. ტექნიკის დაზიანების შემთხვევაში, დამზიანებელი პირი წარმომადგენელი ვალდებულია

აანაზღაუროს ზარალი;

5.3.სამკითხველო დარბაზში ქცევის წესები:

5.3.1. მკითხველს ეკრძალება:

5.3.2. ხმაური, ხმამაღალი საუბარი;

5.3.3. კატალოგიდან ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების, ბარათების ამოღება;

5.3.4. წიგნის დაზიანება (დახევა, გაჭუჭყიანება, ფურცლის ამოხევა) მასალაზე აღნიშვნების

გაკეთება, ამგვარი დაზიანების აღმოჩენისა და დადასტურების შემთვევაში მკითხველს

შეეზღუდება ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება;

5.3.5. სამკითხველო დარბაზში მობილური ტელეფონით სარგებლობა;

5.3.6. დარბაზიდან წიგნადი ერთეულის გატანა ბიბლიოთეკართან რეგისტრაციის გარეშე.

ამგვარი ქმედება ჩაითვლება დისციპლინურ გადაცდომად, რისთვისაც დაისმება პირის

დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი სკოლის დირექციის წინაშე.

5.4.ახალი კოვიდ რეგულაციებიდან გამომდინარე:

5.4.1.1. სავალდებულოა ვიზიტორთა განთავსება მაგიდებთან წინასწარ განსაზღვრულ
ადგილებზე, იმგვარად, რომ დაცული იყოს უსაფრთხო დისტანია (არანაკლებ 2მ).

შესაძლებელია სამუშაო ადგილების მარკირება;

5.4.1.2. აკრძალულია ჯგუფური მუშაობის პრინციპი;

5.4.1.3. სავალდებულოა კომპიუტერისა და მისი აქსესუარების დამუშავება სადეზინფექციო
ხსნარებით ყოველი გამოყენების შემდეგ;

5.4.1.4. სავალდებულოა ყველა სამუშაო ავეჯის გამოყენების შემდეგ მისი დამუშავება
სადეზინფექციო ხსნარითა და მშრალი ხელსახოცით;

5.4.1.5. სავალდებულოა ბიბლიოთეკის შესასვლელში ხელის სადეზინფექციო ხსნარისა და
გამოყენების წესების განთავსება (დარბაზის დროებით დატოვების შემდეგ

დაბრუნებისას აუცილებელია სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენება);

5.4.1.6. ბიბლიოთეკარი ვალდებულია კონტროლი გაუწევს რეკომენდაციების დაცვას
სამკლითხველო დარბაზში.

5.5.საცავი და სპეციალური ფონდები:

5.5.1. საბიბლიოთეკო დოკუმენტები (წიგნები, ჟურნალები, გაზეთები, ნოტები და ა.შ)

გაცემამდე ითვლება ე.წ. ,,პირობითად სუფთა წიგნებად“. დოკუმენტები, რომლებიც

მომხმარებლებისგან/მკითხველებისგან ბრუნდება ითვლება ,,პირობითად ინფიცირებულ

წიგნებად“.
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5.5.2. გამოყენებული, მომხმარებლისგან/მკითხველისგან დაბრუნებული დოკუმენტები

თავსდება კარანტინში 3-5 დღის განმავლობაში;

5.5.3. საკარანტინე დოკუმენტების განსათავსებლად გამოყოფილია სპეციალური თაროები.


