
დანართი 1

(ლარებში)

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

გასული წლის 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის  

შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

ზოგადი განათლების 

ხელშეწყობა
9 166 9 166 8 919 8 919

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
9 166 9 166 8 919 8 919

 პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

განათლება 04 03



დანართი 2

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამები და ღონისძიებები

გასული წლის  

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა 04 

03 01
9 166 9 166 8 919 8 919

სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირება

9 166 9 166 8 919 8 919

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 9 166 9 166 8 919 8 919

 პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

04 03

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  მერია



დანართი 6

პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

პროგრამით გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამების შუალედური 

შედეგები

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობა
X

პროგრამის ფარგლებში, წლის განმავლობაში, სპეციალური საგანმანათლებლო

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროცესში

ჩართვისა და ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის მიზნით,

განხორციელდა იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება, რომლებსაც არ აქვთ

დამოუკიდებლად დაწესებულებამდე მისვლის და შინ დაბრუნების საშუალება.

ბათუმის რესურსცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სსიპ ქალაქ ბათუმის

N13 საჯარო სკოლის ბაზაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების

სამინისტროს მხარდაჭერით გაიხსნა ინტეგრირებული კლასი აუტისტური სპექტრის

აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის. სკოლაში ირიცხება ქალაქის ტერიტორიაზე

მცხოვრები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 10 მოსწავლე, რომელთა

ტრანსპორტირებას ვერ უზრუნველყოფდა საჯარო სკოლა. სწორედ ამ მოსწავლეთა

საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვის ხელშეწყობის მიზნით, 2017-2018 სასწავლო

წლის განმავლობაში შეუფერხებლად განხორციელდა მათი ტრანსპორტირებით

უზრუნველყოფა (სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო სკოლამდე მისვლა და შინ

დაბრუნება). 

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული შუალედური შედეგის მისაღწევად,

ინდიკატორებად განსაზღვრული იყო;

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა,

რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სატრანსპორტო მომსახურებით - სამიზნე

მაჩვენებელი - 10.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია.

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

განათლება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

04 03

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 

რაოდენობა - 10

10

პროგრამის საბოლოო შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გაზრდილია სხვადასხვა სახის 

სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის  

ზოგადი განათლების მიღების 

შესაძლებლობა

პროგრამის განხორციელების შედეგად 

გაიზარდა სხვადასხვა სახის სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

მოსწავლეებისათვის  ზოგადი 

განათლების მიღების შესაძლებლობა



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და 

აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ფაქტობრივი

სპეციალური 

საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე 

მოსწავლეთა 

რაოდენობა, 

რომლებიც 

უზრუნველყოფილი 

არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით 

რაოდენობა 10 10

ქვეპროგრამის საბოლოო 

შედეგი
სრულად მიღწეულია მიუღწეველია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის 

არგუმენტაცია:

ნაწილობრივ მიღწეულია

ქვეპროგრამის საბოლოო 

შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

უზრუნველყოფილია სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

უზრუნველყოფილია სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა ზოგადსაგანმანათლებლო

სასწავლო პროცესში ჩართვისა და ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის

მიზნით, განხორციელდა იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება, რომლებსაც არ აქვთ

დამოუკიდებლად დაწესებულებამდე მისვლის და შინ დაბრუნების საშუალება. ბათუმის

რესურსცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო

სკოლის ბაზაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით

გაიხსნა ინტეგრირებული კლასი აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის.

სკოლაში ირიცხება ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები აუტისტური სპექტრის აშლილობის

მქონე 10 მოსწავლე, რომელთა ტრანსპორტირებას ვერ უზრუნველყოფდა საჯარო სკოლა.

სწორედ ამ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვის ხელშეწყობის მიზნით, 2017-

2018 სასწავლო წლის განმავლობაში შეუფერხებლად განხორციელდა მათი

ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო სკოლამდე მისვლა

და შინ დაბრუნება). 

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

04 03 01

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და

ახალგაზრდობის განყოფილება.


