
სახელი გვარი მასწავლებელი მათემატიკაშიმეწყვილე მათემატიკაში კლასი სკოლა ქულა შეფასება

1 ანდრეა აბაშიძე ლალი მელივა ვაჩეიშვილი საბა 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 7

2 მარიამ ადეიშვილი სოფიო ლომიძე გუგუშვილი ეფემია 4 შავნაბადა 12 დიპლომი

3 ანა არჩემაშვილი სოფო ლომიძე სალომე ბაკურაძე 4 გიმნაზია  შავნაბადა 4

4 რევაზ ახვლედიანი ლალი მელივა შარიქაძე ნიკოლოზი 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 12 დიპლომი

5 სალომე ბაკურაძე სოფო ლომიძე ანა არჩემაშვილი 4 გიმნაზია შავნაბადა 5

6 დემეტრე ბზეკალავა როზა კაკულია თეკლა გორდეზიანი 4 161 საჯარო 8

7 ნიკოლოზ ბიწაძე თამარ ქემოკლიძე 4 ,,აკადემოსი'' 4

8 თეკლა გავაშელიშვილი სოფო ლომიძე 4 საერო გიმნაზია  ''შავნაბადა'' 8

9 გიორგი გვიჩია ლალი მელივა 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადიდებლური სკოლა 2

10 ეფემია გუგუშვილი სოფიო ლომიძე მარიამ ადეიშვილი 4 შავნაბადა 12 დიპლომი

11 დავით დიასამიძე სოფიო ლომიძე გიორგი ჭიაბრიშვილი 4 გიმნაზია ,,შავნაბადა,, 12 დიპლომი

12 ალექსანდრე ერისთავი ლალი მელივა კირკიტაძე სანდრო 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 2

13 საბა ვაჩეიშვილი ლალი მელივა აბაშიძე ანდრეა 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 12 დიპლომი

14 მაქსიმე ვოლკოვიჩი ირმა ციტაძე დათო ხელაძე 4

სსიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადიდებლური სკოლა 5

15 თეკლა თუთბერიძე 4 4

16 ელისაბედ კალანდარიშვილი სალომე ჩხეიძე 4 წმ ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახ. სკოლა 7

17 ილია კაპანაძე თამარ ქემოკლიძე ნიკოლოზ მაისურაძე 4 ,,აკადემოსი'' 14 დიპლომი

18 ლაშა კილასონია სოფიო ლომიძე საბა სილაგაძე 4 გიმნაზია შავნაბადა 14 დიპლომი

19 სანდრო კირკიტაძე ლალი მელივა ერისთავი ალექსანდრე 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 12 დიპლომი

20 თორნიკე კუტუბიძე ლალი მელივა შილაკაძე დავითი 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 3

21 ნიკოლოზ მაისურაძე თამარ ქემოკლიძე ილია კაპანაძე 4 ,,აკადემოსი'' 4

22 საბა მაჭავარიანი სოფო ლომიძე 4 შავნაბადა 12 დიპლომი

23 სანდრო მელიქიშვილი ირმა წითაძე 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 2

24 პეტრე ნასყიდაშვილი სალომე ჩხეიძე 4 წმ.ექვთიმე და გიორგი                                                                                                                                                                                                                                      7

25 საბა სილაგაძე სოფო ლომიძე ლაშა კილასონია 4 გინმაზია შავნაბადა 14 დიპლომი

26 გიორგი ქსოვრელი სალომე ჩხეიძე 4 მთაწმინდელები 14 დიპლომი

27 გიორგი ღონღაძე ონისე რამიშვილი 4

ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №41 ფიზიკა - 

მათემატიკის საჯარო სკოლა 16 საპატიო დიპლომი

28 ნიკოლოზ შარიქაძე ლალი მელივა ახვლედიანი რევაზი 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 6

29 დავით შილაკაძე ლალი მელივა კუტუბიძე თორნიკე 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 8

30 გიორგი ჭიაბრიშვილი სოფიო ლომიძე დიასამიძე დავით 4 საერო გიმნაზია "შავნაბადა" 12 დიპლომი

31 ანანო ხალაძე ირმა წითაძე ჯიბლაძე თამარი 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 5

32 დავითი ხელაძე ირმა წითაძე მაქსიმე ვოლკოვიჩი 4

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადიდებლური სკოლა 2



33 ანა ხუფენია 4 5

34 თამარ ჯიბლაძე ირმა წითაძე ვოლკოვიჩი მაქსიმე 4

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის 

მართლმადუდებლური სკოლა 3

მათემატიკაში ნაშრომთა შეფასების წესი:  

მათემატიკაში თითოეული ამოცანის ამოხსნა ფასდებოდა 0 - 4 ქულით. დიპლომებით დაჯილდოვდებიან მოსწავლეები, რომელთა შეფასება აღემატება 11 ქულას.

საპატიო დიპლომით დაჯილდოვდებიან მოსწავლეები, რომელთა შეფასება აღემატება 15 ქულას.

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

შეფასება მეტი უნდა იყოს 16 ქულაზე. პირად ასპარეზობაში გამარჯვებულის შეფასებას არ უნდა აღემატებოდეს სხვათა შეფასება, ამასთანავე, მისი შეფასება მეტი უნდა იყოს 16 

ქულაზე.

სიებში წარმოდგენილი მონაცემები მონაწილეების შესახებ აღებულია თავად მოსწავლეების სარეგისტრაციო ჩანაწერებიდან.


