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მნიშვნელოვანი თარიღები

სკოლაში დროულად 
გამოცხადების მნიშვნელობა

ძვირფასო მშობლებო,

გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას! 
ვიმედოვნებთ, კარგად დაისვენეთ და მზად ხართ 
საინტერესო წლისთვის, რომელიც სავსე იქნება 
აკადემიური გამოწვევებით, მრავალფეროვანი კლასგარეშე 
აქტივობებით და მხიარულებით. ეს ზაფხული აკადემიური 
და ადმინისტრაციული გუნდისათვის დატვირთული იყო 
ჩვენი მოსწავლეებისათვის საუკეთესო მასწავლებლების 
შერჩევით, მასწავლებლების პროფესიული განვითარების 
ღონისძიებების ორგანიზებით, ახალი სასწავლო წლის 
აქტივობების დაგეგმვითა და ინფრასტრუქტურის 
განვითარებით. 

მომდევნო სასწავლო წლის განმავლობაში ჩვენ თქვენი 
მხარდაჭერისა და ჩართულობის იმედი გვაქვს, რათა ერთად 
შევძლოთ სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 
ამოცანების შესრულება და მოსწავლეების საუკეთესო 
აკადემიური შედეგების უზრუნველყოფა.
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მოგეხსენებათ, პუნქტუალურობა მოსწავლის აკადემიური 
წარმატების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. 
წლის დასაწყისში დაგეგმილია სპეციალური აქტივობები, 
რომლებიც მოსწავლეებს დაეხმარება  სასწავლო წლის 
განმავლობაში ასათვისებელი მასალის დაძლევასა და 
სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების 
მიღწევაში, ასევე, გაუადვილებს სოციალურ ადაპტაციას. 
შესაბამისად, აუცილებელია, თქვენი ბავშვი სკოლაში 
გამოცხადდეს სასწავლო წლის დაწყების პირველივე 
დღიდან.

საინფორმაციო შეხვედრები:

• სკოლამდელი განათლების 
ცენტრის მასწავლებლებთან - 
11:00-11:45

• I და IV კლასების ძირითად 
და ინგლისური ენის 
მასწავლებლებთან - 12:00-13:00

• II და III კლასების ძირითად 
და ინგლისური ენის 
მასწავლებლებთან - 14:00-15:00

7 სექტემბერი

აკადემიური წლის დასაწყისი 
სკოლამდელი განათლების ცენტრის 
და  II-XII კლასების მოსწავლეებისთვის 
- 9:00 საათი

აკადემიური წლის დასაწყისი 
პირველკლასელებისთვის - 9:00 საათი

10 სექტემბერი

17 სექტემბერი

კლასგარეშე აქტივობებზე 
რეგისტრაცია

კლასგარეშე აქტივობის პროგრამების 
დაწყების თარიღი

20-27 სექტემბერი 

1-ლი ოქტომბერი



საინფორმაციო შეხვედრა 
სკოლამდელი განათლების 
ჯგუფების და I-IV კლასების 
მასწავლებლებთან

ახალი ინფრასტრუქტურა

პირველი დღის პროცედურები

კლასგარეშე პროგრამები

7 სექტემბერს აკადემიაში გელოდებით სკოლამდელი 
განათლების პროგრამის მოსწავლეებისა და I-IV 
კლასების მოსწავლეების მშობლებს. სურვილის 
შემთხვევაში შეგიძლიათ მოიყვანოთ თქვენი 
ბავშვიც, იმისათვის, რომ საშუალება ქონდეს 
გაეცნოს ახალ გარემოსა და მასწავლებლებს.  
თქვენ საშუალება გექნებათ შეხვდეთ ძირითად 
მასწავლებელსა და ინგლისური ენის მასწავლებელს 
და განიხილოთ აკადემიურ საკითხებთან 
დაკავშირებული თქვენთვის საინტერესო ყველა 
მნიშვნელოვანი საკითხი. იმისათვის, რომ აკადემიურ 
გუნდთან შეხვედრის ეს დრო მაქსიმალურად 
ეფექტურად გამოიყენოთ, გირჩევთ მასწავლებლებს 
დაუსვათ მხოლოდ სასწავლო პროცესის აკადემიურ 
ნაწილთან დაკავშირებული შეკითხვები, ხოლო 
ადმინისტრაციულ საკითხებზე სასაუბროდ 
მიმართოთ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. 

ჩვენ მთელი ზაფხული ვემზადებოდით იმისთვის, 
რომ  ახალი სასწავლო წლიდან თქვენთვის ძალიან 
სასიამოვნო სიახლე დაგვეხვედრებინა. კერძოდ, 
აკადემიის ეზოში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ახალი 
ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომლის დასრულების 
შემდეგაც მოსწავლეებს შესაძლებლობა მიეცემათ 
ისიამოვნონ ახალი სათამაშო და სპორტული 
მოედნებით და ჩაერთონ უფრო მეტ მრავალფეროვან 
აქტივობაში.

სკოლის პირველი დღე შესაძლოა, რომ ემოციური 
იყოს როგორც ბავშვისთვის, ისე მშობლებისათვის. 
პირველი გაკვეთილის დაწყებამდე სასურველია, 
თბილად, მაგრამ სწრაფად დაემშვიდობოთ თქვენს 
ბავშვს და მშვიდად მიანდოთ ის მასწავლებელსა 
და მის დამხმარეს. თქვენი სიმშვიდე ბავშვსაც 
გადაედება და აგრძნობინებს მას, რომ უსაფრთხო 
გარემოში მოხვდა. თუკი თქვენი ბავშვი თქვენთან 
დამშვიდობებისას იტირებს, არ ინერვიულოთ, 
რადგან თქვენი წასვლის შემდეგ მისი ყურადღება 
მალევე გადაერთვება კლასელებზე და იმ საინტერესო 
აქტივობებზე, რომლებიც მასწავლებელმა მათთვის 
მოამზადა.
სავარაუდოდ, გაგიჩნდებათ სურვილი სკოლის 
პირველ დღეს ფოტოები გადაუღოთ თქვენს 
ბავშვს, მათ შორის მის ახალ მასწავლებელთან 
ერთად. გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ სხვა 
ბავშვებისა და მათი მშობლების უსაფრთხოებისა 
და პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით, 
ფოტოზე აღბეჭდილი უნდა იყოს მხოლოდ თქვენი 
ბავშვი და მასწავლებელი, რომლისგანაც წინასწარ 
უნდა აიღოთ ნებართვა ფოტოს გადაღებაზე.

ტრადიციულად, აკადემია მოსწავლეებს თავაზობს 
კლასგარეშე აქტივობების მრავალფეროვან 
არჩევანს, რომლებიც ბავშვებს თვითგამოხატვის 
საშუალებას აძლევს. წელს კლასგარეშე აქტივობებს 
პირველი ოქტომბრიდან ვიწყებთ. კლასგარეშე 
პროგრამებზე რეგისტრაცია სექტემბრის მეორე 
ნახევარში დაიწყება, რის შესახებ ინფორმაციას 
ელექტრონული ფოსტით მიიღებთ.  გთხოვთ 
გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი ბავშვი აქტივობაში 
ერთვება საკუთარი ინტერესების მიხედვით, ამიტომ 
გირჩევთ ბავშვთან ერთად ყურადღებით შეარჩიოთ 
ის აქტივობა/ები, რომლებიც ყველაზე მეტად 
შეესაბამება მის სურვილებს. 



მიუზიკლის შესახებ

საიდენტიფიკაციო ბარათები

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

უკვე ტრადიციად იქცა, რომ აკადემია მოსწავლეების მონაწილეობით ბროდვეის თეატრის საბავშვო 
მიუზიკლის სპექტაკლებს წარადგენს პროფესიონალურ სცენაზე.  

წელს ბროდვეის მიუზიკლის Seussical jr. პრემიერა გაიმართა მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე. 
მოსწავლეებმა მაყურებელს მრავალფეროვანი, თავგადასავლებით აღსავსე საოცარი ამბავი წარუდგინეს, 
რომელშიც მეგობრობისა და ერთგულებისა ძალა იმარჯვებს.

სპექტაკლი საქველმოქმედო იყო და ბილეთებიდან შემოსული თანხის ნაწილი დიმიტრი ცინცაძის 
საქველმოქმედო ფონდში გადაირიცხა ბექას დასახმარებლად, ხოლო ნაწილით ერეკლეს დავეხმარეთ. 
ჩვენი არაჩვეულებრივი მოსწავლეების დამსახურებით ამ და სხვა საქველმოქმედო აქტივობებისათვის 
წელს აკადემიას დიმიტრი ცინცაძის საქველმოქმედო ფონდის ჯილდო გადაეცა.

მომდევნო სასწავლო წლიდან აკადემია კვლავ გეგმავს ახალი მასშტაბური პროექტის  განხორციელებას, 
რომელშიც მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ განივითარონ პასუხისმგებლობის გრძნობა და საკუთარი 
შესაძლებლობები მოსიჯნონ სიმღერაში, ცეკვასა და სამსახიობო ოსტატობაში.

ბრიტანულ-ქართული აკადემია გახლავთ დაცული ადგილი, სადაც მოსწავლეები უსაფრთხო 
გარემოში ფოკუსირებულები არიან აკადემიური და სოციალური უნარების განვითარებაზე. 
უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნება ჩვენი ყოველდღიური საზრუნავია. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი 
სკოლის საზოგადოების თითოეული წევრი მხარს გვიჭერდეს ამ საკითხში. 2018-2019 სასწავლო 
წლიდან ბრიტანულ-ქართული აკადემიის როგორც გარე პერიმეტრზე, ისე შიდა სივრცეში 
საიდენტიფიკაციო ბარათების გარეშე გადაადგილება შეიზღუდება. აკადემიაში გადაადგილებისას, 
საიდენტიფიკაციო ბარათები უნდა გეკიდოთ გულზე. შესაბამისი საკიდის მოპოვება შესაძლებელია 
აკადემიის ადმინისტრაციაში. მათ, ვინც არ ფლობთ აღნიშნულ ბარათებს, გთხოვთ მობრძანდეთ 
ადმინისტრაციაში ბარათის დასამზადებლად. ბარათის არარსებობის შემთხვევაში, დაცვის 
სამსახურის თანამშრომელი გადმოგცემთ ვიზიტორისთვის განკუთვნილ ბარათს, რომელიც ასევე 
სავალდებულოა რომ ატაროთ.


