
სასკოლო ნივთების ჩამონათვალი 2020-2021 სასწავლო წელი 

 

 საბავშვო ბაღი 

ჩუსტები, ერთი ხელი გამოსაცვლელი ტანსაცმელი 

 

 1-ლი კლასი 
 

აი, იმ სასკოლო ნივთების ჩამონათვალი, რომელიც თქვენს შვილს პირველ კლასში დასჭირდება: 

 

1 ტევადი ჩანთა (დიდი ფორმატის რვეულების 

ჩასაწყობად) 

1 პენალი 

5 ფანქარი HB * 

1 სათლელი რეზერვუარით 

3 ლურჯი კალამი* 

2 მწვანე კალამი* 

5 მარკერი საშუალო წვერით + 1 ჩვარი 

2 თეთრი საშლელი* 

12-ფლომასტრიანი1 კომპლექტი 

12-ფანქრიანი1 კომპლექტი 

1 მაკრატელი (მომრგვალებული ბოლოებით) 

1 სახაზავი (20 სანტიმეტრიანი) 

10 მშრალი წებო 

ერთჯერადი ცხვირსახოცების 1 დიდი კოლოფი 

საცურაო კოსტუმი, საცურაო ქუდი, პირსახოცი, სათვალე და 

„შლოპანცები“ცურვის ჩანთაში 

1 წყვილი კედიან ბოტასი სპორტისთვის 

 

ქართული ენის შემსწავლელი მოსწავლეებისათვის : 

 პირველი კლასის ქართულის რვეული 
 

ქართული ენის 1-ლი კლასის სახელმძღვანელო, გორდელაძე, სულაკაურის 

გამომცემლობა 

  

 მეორე კლასის ქართულის რვეული 

ქართული ენის მე-2 კლასის სახელმძღვანელო, გორდელაძე, სულაკაურის გამომცემლობა 

ინგლისურის ნივთები 

 ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის 
სათლელით და სახაზავებით. 

 

გთხოვთ, ზუსტად სიის მიხედვით შეიძინოთ სასკოლო ნივთები და საჭიროების შემთხვევაში განაახლოთ ინვენტარი. 



 

სასკოლო ნივთები მე-2 კლასი 

 

 
 1 პენალი შემდეგი ნივთებით: 

 5 ლურჯი კალამი 

 3 მწვანე კალამი 

 3 წითელი კალამი 

 3 შავი კალამი 

 10 ფანქარი HB 

 2 საშლელი 

 1 ფანქრის სათლელი 

 1 წყვილი მაკრატელი 

 10 მშრალი წებო 

 

 1 სახაზავი 20 სმ-იანი 

 1 შეკვრა ფლომასტერები 

 1 შეკვრა ფერადი ფანქრები 

 1 პატარა დაფა + 10 მარკერი 

 1 ყუთი ერთჯერადი ცხვირსახოცები 

 1 პლასტმასის წიქა მრავალჯერადი გამოყენებისთვის 

 სპორტული ინვენტარი (ბოტასები და ტანსაცმელი) 

 

(*) მოსწავლეს არ უნდა ჰქონდეს ყველა ეს ნივთი პენალში, სასურველია ნივთების ნაწილი რეზერვად 

დაიტოვოთ სახლში და წლის განმავლობაში რეგულარულად განახლდეს. 

 

ინგლისურის ნივთები 

 

ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის სათლელით 

და სახაზავებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 მე-3 კლასი 

 

- 1 ჩანთა მსუბუქი მაგრამ გამძლე 
 

- 1 პენალი მოსწავლის სახელითა და გვარით: 
 

 1 ფანქარი 

 3 კალამი (ლურჯი, წითელი, მწვანე) 

 1 სათლელი 

 1 საშლელი 

 1 წებო 

 1 მაკრატელი მრგვალი პირით 

 1 სახაზავი 20სმ, გამჭვირვალე 

 1 ფარგალი 

- 3  მარკერი დაფისთვის  

- 3  მარკერი ფურცლისთვის  

- 1 შეკვრა ფერადი ფანქრები 

- 1 შეკვრა ფლომასტერი 

- 1 პატარა დაფა 

- 1 საშლელი (დაფისთვის) 

 

 

ყველა ეს ნივთი განკუთვნილია მხოლოდ კლასში გამოყენებისთვის და ყოველ მათგანს უნდა ეწეროს ბავშვის 

სახელი და კლასი. ოჯახმა უნდა იზრუნოს ამ ნივთების განახლებაზე წლის განმავლობაში დაკარგვის ან 

გახარჯვის შემთხვევაში. 

 

გთხოვთ, ერიდოთ ძალიან ლამაზი ნივთების შეძენას, გაკვეთილზე მათი ეფექტური გამოყენების მიზნით. 
 
 

ფრანგული რვეულები და სახელმძღვანელოები ბავშვებს დაურიგდებათ სკოლაში. თქვენ მოგიწევთ მათი  

გადაკვრა (რვეულის გადასაკრავი ან გამჭვირვალე ცელოფანი) და ბავშვის სახელის და გვარის მითითება. 

 

ინგლისურის ნივთები  

 ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის 
სათლელით და სახაზავებით. 

 

 Ⴑპორტისთვის: 
 

ერთი ზურგჩანთა და სპორტული აქტივობისთვის შესაფერისი ერთი წყვილი ბოტასი. აუზისთვის, 

საცურაო კოსტუმი, პირსახოცი, შლოპანცები, ქუდი და სათვალე. 

 

 

 

 



 

 მე-4 კლასი 

 
ძვირფასო მშობლებო, 

გთხოვთ, თქვენს შვილს შეუძინოთ შემდეგი ნივთები: 
 
 

 1  სასკოლო ჩანთა,  მსუბუქი, მაგრამ გამძლე. 

  1 პენალი, რომელსაც მოსწავლის სახელი ეწერება,  შემდეგი ინვენტარით: 

  2 ლურჯი ბურთულიანი კალამი 

  1 მწვანე ბურთულიანი კალამი 

  1 წითელი ბურთულიანი კალამი 

  2 ფანქარი HB 

  1 საშლელი 

  1 სათლელი 

  1 მშრალი წებო 

  1  მრგვალპირიანი  მაკრატელი 

  20 სანტიმეტრიანი 1 გამჭვირვალე სახაზავი 

  4 წვრილწვერიანი (წასაშლელი) მარკერი პატარა მაგნიტური დაფისთვის 

  ერთი ელექტრიკი ფერის მარკერი 

 

-       1 ფერადი ფანქრების ნაკრები 

-       1 წვრილ წვერიანი ფლომასტერების ნაკრები 

-       1 დაფის წასაშლელი ჩვარი (ან ღრუბელი) 

-       1 ქინდლი(Kindle ან Kobo) 

-       1 შეკვრა ცხვირსახოცები 

 

 

ყველა ეს ნივთი განკუთვნილია მხოლოდ კლასში გამოყენებისთვის და ყოველ მათგანს უნდა 

ეწეროს ბავშვის სახელი და კლასი. ოჯახმა უნდა იზრუნოს ამ ნივთების განახლებაზე წლის 

განმავლობაში დაკარგვის ან გახარჯვის შემთხვევაში. 

 

გთხოვთ, ერიდოთ ძალიან ლამაზი ნივთების შეძენას, გაკვეთილზე მათი ეფექტური გამოყენების 

მიზნით. 

 

ფრანგული რვეულები და სახელმძღვანელოები ბავშვებს დაურიგდებათ სკოლაში. თქვენ 

მოგიწევთ მათი  გადაკვრა (რვეულის გადასაკრავი ან გამჭვირვალე ცელოფანი) და ბავშვის 

სახელის და გვარის მითითება. 

 



 

 სპორტისთვის: 

 

   1 სპორტული ტანსაცმელი 

   1 ინვენტარი ცურვისათვის (მთლიანისაცურაო კოსტუმი, ქუდი, პირსახოცი, სათვალე, 

„შლოპანცები“) 

 1 წყვილი საცეკვაო ჩუსტი (ტანვარჯიშისთვის) 
 
 
 

 ქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის 

 

  მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: გორდელაძე, ჩხენკელი, 

სულაკაურისგამომცემლობა, მე-5 კლასი 

  მოსწავლის რვეული „ქართული ენა დალიტერატურა“, ავტორები: გორდელაძე, 

ჩხენკელი, სულაკაურის გამომცემლობა, მე-5 კლასი 

  1 ქართულის რვეული 

 

 

 ინგლისურის ნივთები 

ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის სათლელით 

და სახაზავები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 მე-5 კლასი 
 

ძვირფასო მშობლებო, 

გთხოვთ, თქვენს შვილს შეუძინოთ შემდეგი ნივთები: 
 

 

 1  სასკოლო ჩანთა,  მსუბუქი, მაგრამ გამძლე. 

  1 პენალი, რომელსაც მოსწავლის სახელი ეწერება,  შემდეგი ინვენტარით: 

  2 ლურჯი ბურთულიანი კალამი 

  1 მწვანე ბურთულიანი კალამი 

  1 წითელი ბურთულიანი კალამი 

  1 შავი ბურთულიანი კალამი 

  2 ფანქარი HB 

  1 საშლელი 

  1 სათლელი 

  1 მშრალი წებო 

  1  მრგვალპირიანი  მაკრატელი 

  20 სანტიმეტრიანი 1 გამჭვირვალე სახაზავი 

  2 წვრილწვერიანი(წასაშლელი)მარკერი პატარა მაგნიტური დაფისთვის 

  ერთი ელექტრიკი ფერის მარკერი 
 

              1 ცარიელი პენალი 

 

 1 სამკუთხა სახაზავი 

 1 ფარგალი 

 1 ფერადი ფანქრების ნაკრები 

 1 წვრილ წვერიანი ფლომასტერების ნაკრები 

 1 მაგნიტური დაფა 

 1 დაფის წასაშლელი ჩვარი (ან ღრუბელი) 

 1 ქინდლი(Kindle ან Kobo) 

 1 შეკვრა ცხვირსახოცები 

 1 დიდი მაისური ან ძველი პერანგი, რომელიც გამოადგება სახვითი ხელოვნების 

გაკვეთილზე) 

 

  რეზერვი სახლში  : 

  3 ლურჯი კალამი 

  1 მწვანე კალამი 

  1 წითელი კალამი 

  1 შავი კალამი 

  5 ფანქარი HB 

  1 საშლელი 



  1 სათლელი 

  1 მაკრატელი 

  6 მშრალი წებო 

  4 წვრილწვერიანი წასაშლელი მარკერი დაფისთვის 

 
 სპორტისთვის: 

 

   1 სპორტული ტანსაცმელი 

   1 ინვენტარი ცურვისათვის (მთლიანისაცურაო კოსტუმი, ქუდი, პირსახოცი, სათვალე, 

„შლოპანცები“) 

  1 წყვილი საცეკვაო ჩუსტი (ტანვარჯიშისთვის) 

 

ქართველი  მოსწავლეებისთის: 

 
  მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: გორდელაძე, ჩხენკელი, 

სულაკაურის გამომცემლობა, მე-5 კლასი 

 

  მოსწავლის რვეული „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: გორდელაძე, 

ჩხენკელი, სულაკაურის გამომცემლობა, მე-5 კლასი 

 

  1 ქართულის რვეული 

 

ინგლისურის ნივთები 

 

ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის 

სათლელით და სახაზავებით. 

 

ყველა ეს ნივთი განკუთვნილია მხოლოდ კლასში გამოყენებისთვის და ყოველ მათგანს უნდა 

ეწეროს ბავშვის სახელი, გვარი და კლასი. დაკარგვის ან გახარჯვის შემთხვევაში, ოჯახმა უნდა 

იზრუნოს ამ ნივთების განახლებაზე წლის განმავლობაში. 

 

გთხოვთ, ერიდოთ ზედმეტად ლამაზი ნივთბის შეძენას, გაკვეთილზე მათ ეფექტურად 

გამოყენებისთვის. 

 

ფრანგულის რვეულები და სახელმძღვანელოები ბავშვებს დაურიგდებათ სკოლაში. თქვენ 

მოგიწევთ მათი გადაკვრა (რვეულის გადასაკრავი ან გამჭვირვალე ცელოფანი) და ბავშვის 

სახელის და გვარის მითითება. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



სკოლისთვის საჭირო ნივთები კოლეჯი 2020-2021 

  მე-6 კლასი მე-7 კლასი მე-8 კლასი მე-9 კლასი 

სპორტი https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf  

ფრანგული 
მსუბუქი საქაღალდე A4 (4 რგოლით) + დიდი საქაღალდე 2 რგოლით + 

გამყოფები + რვეული A4  

დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

განყოფილებით 

მსუბუქი საქაღალდე A4 (4 რგოლით) + დიდი 

საქაღალდე 2 რგოლით + გამყოფები + რვეული 

A4  

ინგლისური დიდი ფორმატის რვეული 

გერმანული   1 პატარა ფორმატის რვეული 

ესპანური   1 დიდი ფორმატის რვეული 

 რუსული 1 პატარა ფორმატის რვეული 

 ქართული 1 პატარა ფორმატის რვეული 

ქართული კულტურა 1 დიდი ფორმატის რვეული 

მათემატიკა/სპეციალობა 

მათემატიკა 
სამეცნიერო კალკულატორი კოლეჯისთვის 

ბიოლოგია/სპეციალობა 

ბიოლოგია 
დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ფიზიკა-

ქიმია/სპეციალობა 

ფიზიკა-ქიმია 

  დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ტექნოლოგია დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ისტორია-გეოგრაფია 
დიდი ფორმატის რვეული, 

24*32, 96 ფურცლიანი 

3 დიდი ფორმატის 

რვეული 96 ფურცლიანი 

დიდი ფორმატის 

რვეული, 24*32, 96 

ფურცლიანი 

3 დიდი ფორმატის რვეული 96 

ფურცლიანი 

https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf


მუსიკა დიდი ან პატარა ფორმატის რვეული 

ხელოვნება დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ყველასთვის 

სავსე პენალი (კალამი ლურჯი /მწვანე/ წითელი + 

ფანქარი) 
მარკერი 

სახაზავი სამკუთხედი სახაზავი ტრანსპორტირი 

  ფერადი ფანქრები ფლომასტერები საშლელი 

  ფარგალი მაკრატელი ქინდლი 

 

  



სკოლისთვის საჭირო ნივთები ლიცეუმი 2020-2021 

  მე-10 კლასი მე-11 კლასი მე-12 კლასი 

სპორტი https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf  

ფრანგული ბლოკნოტი რომელიც გამოიყენება  ტექსტების ჩასანიშნად   

ფილოსოფია     
მსუბუქი საქაღალდე A4 (4 რგოლით) + დიდი 

საქაღალდე 2 რგოლით + გამყოფები + რვეული A4  

ინგლისური 1 დიდი ფორმატის რვეული 

გერმანული 1 პატარა ფორმატის რვეული   

ესპანური 1 დიდი ფორმატის რვეული 

რუსული 1 პატარა ფორმატის რვეული 

სპეციალობა უცხო ენა ლიტერატურა 

და ცივილიზაცია 
  1 დიდი ფორმატის რვეული 

ქართული 1 პატარა ფორმატის რვეული 

ქართული კულტურა 1 დიდი ფორმატის რვეული 

მათემატიკა/სპეციალობა მათემატიკა გრაფიკული კალკულატორი 

ბიოლოგია/სპეციალობა ბიოლოგია დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ფიზიკა-ქიმია/სპეციალობა ფიზიკა-

ქიმია 
დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

დიდი საქაღალდე ბაინდერი & გრაფიკული 

კალკულატორი 

სპეციფიკური სწავლება   დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ციფრული მეცნიერების და 

ტექნოლოგიის სწავლება 
დიდი საქაღალდე ბაინდერი     

ისტორია-გეოგრაფია 

3 დიდი ფორმატის რვეული 96 

ფურცლიანი ან 1 საქაღალდე 3 

განყოფილებით (hist/héo/emc).  

2 დიდი ფორმატის რვეული 24*32, საქაღალდე ჩანთა, ფიგურული სახაზავი 

სპეციალობა ისტორია-გეოგრაფია 

პოლიტიკური მეცნიერებები 
  1 დიდი ფორმატის რვეული ან 1 საქაღალდე განყოფილებებით 

https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf


სოციალური და ეკონომიური 

მეცნიერებები/სპეციალობა 

სოციალური და ეკონომიური 

მეცნიერებები 

დიდი საქაღალდე ბაინდერი განყოფილებით 

ყველასთვის 
სავსე პენალი (კალამი ლურჯი /მწვანე/ წითელი + ფანქარი) 

სახაზავი სამკუთხედი სახაზავი 

  მარკერი ფერადი ფანქრები 

  ტრანსპორტირი ფარგალი 

  ფლომასტერები მაკრატელი 

  საშლელი ქინდლი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020/2021 სასწავლო წლის სასკოლო სპორტული ინვენტარი 
 

მოსწავლემ აუცილებლად უნდა იქონიოს ინვენტარი გაკვეთილზე. 

საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელია ჩამოთვლილი ინვენტარის განახლება წლის განმავლობაში. 

 
ამინდიდან გამომდინარე : 

 

- სპორტული ფორმა (ზამთარში). 

ყურადღება: ჯინსები და არასპორტული შარვლები აკრძალულია 

- შორტი, მაისური და კეპი (ზაფხულში). 

-2 წყვილი ბოტასი 

*აქედან ერთი ეზოში გამოსაყენებლად (ტრადიციული, ფეხზე კარგად მომდგარი თასმიანი ბოტასი), 

* ხოლო მეორე შენობაში გამოსაყენებლად (თეთრძირიანი). 

ყურადღება: კონვერსები და ბენსიმონები აკრძალულია 

-1 წყვილი ცეკვის ჩუსტები 

- ბიჭებისთვის საცურაო ტრუსი (გრძელი ტრუსები და შორტები აკრძალულია). 

- გოგონებისათვის სასურველია მთლიანი საცურაო კოსტუმი. 

 

აუზი: 
 

 

საცურაო ტრუსი ბიჭებისთვის (შორტები აკრძალულია) 

მთლიანისაცურაო კოსტუმი გოგონებისთვის  

ქუდი 

შლოპანცები  

პირსახოცი  

ცურვის სათვალე 


