
სახელი გვარი მასწავლებელი მეწყვილე კლასისკოლა ქულა შეფასება

დანიალ ბათავანი ნათია ციცვიძე 7 ქართულ-ამერიკული სკოლა 13

ნიკა ბერუაშვილი ნათია ციცვიძე ილია ბოსტოღანაშვილი 7
ქართულ-ამერიკული სკოლა

11

ზურაბი ბურჯანაძე თეა ხარაზიშვილი 7 მეფე თამარის სახელობის სკოლა პანსიონი 11

კვირიკე გაბუნია თამაზ ჭყონია დიმიტრი ხოფერია 7

წმინდა ექვთიმე და გიორგის სახელობის 

მართმადიდებელ ქრისტიანთა საშუალო 

სკოლა 23 დიპლომი

საბა გოგოლაძე ნათია ციცვიძე 7 ქართულ-ამერიკული 14

ელენე გორდაძე ნათია ციცვიძე ანანო ხურცილავა 7 ქართულ-ამერიკული სკოლა 14

ალექსანდრე დარციმელია 7 199-ე კომაროვის 16

ლიზი ებრალიძე ნათია ციცვიძე ვახო ბოხაშვილი 7 ქართულ-ამერიკული სკოლა 11

აკაკი კორკელია თეა ხარაზიშვილი გიორგი ლომიძე 7

წმიდა კეტილმსახური მეფე თამარის 

სახელობის სკოლა-პანსიონი 11

ანამარია ლაბაძე თეა ხარაზიშვილი ნია ხურციძე 7

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის 

სკოლა პანსიონი 15

მარიამ მელიქიშვილი ირმა კვანჭიანი მინაშვილი რატი 7

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

ნინოს სახელობის მართლმადუდებლური 

სკოლა 15

რატი მინაშვილი ირმა კვანჭიანი მელიქიშვილი მარიამი 7

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

ნინოს სახელობის მართლმადუდებლური 

სკოლა 17

ლუკა მუკბანიანი მაია ცინცქალაძე ანდრია ჭანკვეტაძე 7 ,,აკადემოსი'' 9

ვაკო სუხიტაშვილი ნათია ციცვიძე დანიელ ბათავანი 7 ქართულ-ამერიკული სკოლა 10

ანდრია ჭანკვეტაძე მაია ცინცქალაძე ლუკა მუკბანიანი 7 ,,აკადემოსი'' 13

დიმიტრი ხოფერია თამაზ ჭყონია კვირიკე გაბუნია 7

წმინდა ექვთიმე და გიორგი 

მთაწმინდელების სახელობის 

მართმადიდებელ ქრისტიანთა სკოლა 21 დიპლომი

ანანო ხურცილავა ნათია ციცვიძე ელენე გორდაძე 7 ქართულ-ამერიკული სკოლა 18

 ნია ხურციძე თეა ხარაზიშვილი ანამარია ლაბაძე 7

წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის 

სახელობის სკოლა პანსიონი 13

ქეთი ჯავახიშვილი ნათია ციცვიძე ნინი ჯავახიშვილი 7 ქართულ-ამრიკული სკოლა 11

ნინი ჯავახიშვილი ნათია ციცვიძე ქეთი ჯავახიშვილი 7 ქართულ-ამერიკული სკოლა 10

ისტორიაში ნაშრომთა შეფასების წესი:      

 

თითოეული ნაშრომი ფასდებოდა 0 - 40 ქულით. დიპლომებით დაჯილდოვდებიან მოსწავლეები, რომელთა შეფასებაა 21-24 შუალედშია.     

  

საპატიო დიპლომით დაჯილდოვდებიან მოსწავლეები, რომელთა შეფასება აღემატება 24 ქულას.  

გუნდური გამარჯვება მიენიჭება გუნდს, რომლის წევრების შეფასებათა ჯამს არ აღემატება სხვა გუნდის წევრების შეფასებათა ჯამი, ამასთანავე, გუნდის 

თითოეული წევრის შეფასება მეტი უნდა იყოს 24 ქულაზე. პირად ასპარეზობაში გამარჯვებულის შეფასებას არ უნდა აღემატებოდეს სხვათა შეფასება, 

ამასთანავე, მისი შეფასება მეტი უნდა იყოს 24 ქულაზე.     

სიებში წარმოდგენილი მონაცემები მონაწილეების შესახებ აღებულია თავად მოსწავლეების სარეგისტრაციო  ჩანაწერებიდან.


