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შესავალი 
 

 

წინამდებარე კვლევის მიზანია, საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტების ანალიზის საფუძველზე, დადგინდეს, აქვს თუ არა საჯარო 

სკოლას უფლებამოსილება, განახორციელოს დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობა 

[ეკონომიკური საქმიანობა] და მიღებული შემოსავალი გამოიყენოს სკოლის მიზნების 

მისაღწევად. 

 

კვლევის აქტუალობა გამომდინარეობს პრაქტიკაში არსებული პრობლემიდან - საჯარო 

სკოლების ნაწილი ფლობს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს და 

სურთ, აღნიშნულ ნაკვეთებზე სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 

წარმოება, მიღებული მოსავლის რეალიზაცია, დამატებითი შემოსავლის მიღება და 

სკოლის საჭიროებების დაფინანსება, აგრეთვე მოსწავლეებში მეწარმეობის უნარის 

განვითარება. 

 

თუმცა, პრაქტიკაში არსებული სირთულეები უკავშირდება რთულ ბიუროკრატიულ 

ბარიერებს და ეს გარემოება, უმეტეს შემთხვევაში, დამაბრკოლებელ ფაქტორს 

წარმოადგენს საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის, მასწავლებლების და მოსწავლეების 

სამეწარმეო იდეების განსახორციელებლად. ბიუროკრატიული ბარიერების 

ბუნდოვანებისა და მრავალშრიანი სირთულის გამო, სკოლა თავს იკავებს ეკონომიკური 

საქმიანობის წარმართვისაგან. 

 

I. კვლევის მეთოდოლოგია 
 

კვლევაში მოცემულია პასუხები შემდეგ ძირითადი კითხვებზე:  

 

๏ რა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე რეგულაციები არსებობს, რაც უნდა იქნას 

გათვალისწინებული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების დროს?  

 



 

 

๏ აქვს თუ არა საჯარო სკოლას სამეწარმეო საქმიანობის [ეკონომიკური საქმიანობის] 

წარმართვის და მიღებული შემოსავლის სკოლის მიზნებისთვის გამოყენების 

უფლებამოსილება? 

 

๏ შესაძლებელია თუ არა საჯარო სკოლების მიერ სამეწარმეო საქმიანობის 

[ეკონომიკური საქმიანობის] წარმართვა დაეხმაროს სკოლას ეროვნული სასწავლო 

გეგმით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების უფრო ეფექტიანად 

მიღწევაში, კერძოდ, მოსწავლეებში სამეწარმეო უნარების განვითარებაში? 

 

კვლევა წარმოადგენს სამაგიდე კვლევას და მიმდინარეობდა ორი თვის (2018 წლის 

ნოემბერი და დეკემბერი) განმავლობაში.  კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია 

თვისებრივი მეთოდები. 

 

კვლევა მიმდინარეოდა სამ ეტაპად: პრობლემის იდენტიფიცირება, საკვლევი 

საკანონმდებლო აქტების იდენტიფიცირება, შესწავლა და ანალიზი  და 

რეკომენდაციების შემუშავება. საწყის ეტაპზე დადგინდა საკვლევი პრობლემის არსი. 

ჩატარდა ინტერვიუირება ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ 

თანამშრომლებთან. კვლევის მეორე ეტაპზე იდენტიფიცირდა საკვლევი საკითხის 

შესახებ საკვლევი ნორმატიული ბაზა, მეტი სიზუსტისათვის კანონმდებლობის 

ფარგლებში მოხდა საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვა საჯარო დაწესებულებებიდან. 

კერძოდ სსიპ ქონების მართვის სააგენტოსა და საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტს სამინისტროდან. მესამე ეტაპზე, მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის, ასევე საჯარო 

სკოლებისთვის. 

 

II. ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები 

 

ასოცირების შეთანხმების თანახმად, საქართველო იღებს ვალდებულებას, მოახდინოს 

განათლების სისტემის მოდერნიზება, გააუმჯობესოს განათლების ხარისხი, ხელი 

შეუწყოს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპის დანერგვას, რომელიც 



 

 

წარმოადგენს ზრდისა და სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფის უმთავრეს ასპექტს, 

რაც საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს, სრულყოფილი მონაწილეობა მიიღონ 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.1 

 

III. საჯარო სკოლის სტატუსი, ავტონომია და ეკონომიკური 

საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება 
 

1. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები  

 

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტის თანახმად, საქართველოში 

ზოგადი განათლების სისტემა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები 

ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი 

პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის. ამასთანავე, ზოგადსაგანმანათლებლო სასკოლო 

სისტემას ქმნიან სხვადასხვა სამართლებრივ-ორგანიზაციული ფორმისა და 

დაფინანსების წყაროების მქონე დამოუკიდებელი იურიდიული პირები, რომლებიც 

ახორციელებენ საგანმანათლებლო საქმიანობას საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მართვის პრინციპებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის, სასკოლო 

წესდებების მიხედვით.2 

 

2. ,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონი 

 

,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოში 

ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიზნების 

მისაღწევად, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ადმინისტრაციულ და ფინანსურ ავტონომიას.3 

                                                 
1 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს 

და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, მუხლი 359; 

ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  
2 ,,ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების” დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 

2004 წლის 18 ოქტომბრის N84 დადგენილება; ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  
3  ,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ვ” 

ქვეპუნქტი; ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  

http://www.matsne.gov.ge/
http://www.matsne.gov.ge/
http://www.matsne.gov.ge/


 

 

 

ამავე კანონის თანახმად, საჯარო სკოლას უფლება აქვს მოიზიდოს საქართველოს 

კანონმდებლობით ნებადართული ფინანსური სახსრები, მათ შორის, მიიღოს 

შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობით, თუ ეს საქმიანობა არ არის სახიფათო 

ჯანმრთელობისათვის და არ ახდენს მავნე ზეგავლენას მოსწავლეთა ფიზიკურ და 

ზნეობრივ განვითარებაზე. მიღებული სახსრები კანონმდებლობის შესაბამისად 

ხმარდება მხოლოდ სკოლის მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებას.4 

 

ამასთანავე, საჯარო სკოლას ეკისრება ვალდებულება, აწარმოოს საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგების დოკუმენტები საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.5 

 

საჯარო სკოლის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილებას 

ასევე ადასტურებს კანონის ნორმა, რომლის მიხედვითაც საჯარო სკოლის 

რეორგანიზაციას ან ლიკვიდაციას ახორციელებს მისი დამფუძნებელი, თუ სკოლა 

არსებითად გადავიდა სამეწარმეო საქმიანობაზე.6 

 

რადგან საჯარო სკოლა არის ,,საჯარო იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს 

კანონის საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 7 , საჭიროა 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის” შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი 

რეგულაციების ანალიზი.  

 

3. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონი  

 

                                                 
4 ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  51-ე მუხლის მე-2 პუნქტი; ვებგვერდი: 

www.matsne.gov.ge  
5 ,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის მე-4 პუნქტი; ვებგვერდი: 

www.matsne.gov.ge  
6 ,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის “გ” 

ქვეპუნქტი; ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  
7  ,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის პირველი პუნქტი; 

ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  

http://www.matsne.gov.ge/
http://www.matsne.gov.ge/
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უფლებამოსილია განახორციელოს შესაბამისი 

კანონით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ან/და თავისი წესდებით 

(დებულებით) გათვალისწინებული საქმიანობა, თუ შესაბამისი კანონით სხვა რამ არ 

არის განსაზღვრული.8 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ვალდებულია სახელმწიფო კონტროლის 

განმახორციელებელი ორგანოს თანხმობით მიიღოს გადაწყვეტილებები ქონებასთან 

დაკავშირებით, თუ ისინი სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.9 

 

ამდენად, საჯარო სკოლა უფლებამოსილია განახორციელოს მისი წესდებით 

განსაზღვრული საქმიანობა.  

 

4. “საჯარო სკოლის წესდება”  

 

,,საჯარო სკოლის წესდების” მიხედვით, სკოლას უფლება აქვს მიიღოს შემოსავალი 

ეკონომიკური საქმიანობით, მიღებული სახსრები კი გამოიყენოს მხოლოდ სკოლის 

მიზნებისა და ფუნქციების განსახორციელებლად.10 

 

ამავე დოკუმენტის მიხედვით, სკოლის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს 

სამინისტრო, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე – აგრეთვე ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო 

კანონით გათვალისწინებული წესით. სახელწიფო კონტროლი გულისხმობს სკოლის 

                                                 
8 ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-2 

პუნქტი; ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  
9  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,ე” ქვეპუნქტი; ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  
10   ,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად 

დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის N448 ბრძანება; საჯარო სკოლის 

წესდების მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტი.  

http://www.matsne.gov.ge/
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მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების, მიზანშეწონილობის, 

ეფექტიანობის და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას.11 

 

IV. საჯარო სკოლის ქონება და ფინანსები 
 

1. საჯარო სკოლის ქონების ფორმირების წესი 

 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, დასახული მიზნებისა და დაკისრებული 

ფუნქციების განსახორციელებლად გადაეცემა ქონება. ქონების გადაცემის წესი 

შეიძლება განისაზღვროს ასევე დაფუძნების აქტით.12 

 

საჯარო სკოლის შენობა და შესაბამისი მიწის ფართობი სახელმწიფო საკუთრებაა და 

სკოლას გადაეცემა უვადო და უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.13 

 

საჯარო სკოლებსა და ეკონომიკისა და მდრადი განვითარების სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში მყოფ სსიპ „ქონების მართვის ეროვნულ სააგენტოს“ შორის 

გაფორმებულია ხელშეკრულება სახელმწიფო ქონების გადაცემის თაობაზე, თუმცა 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო როგორც საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის დამფუძნებელი, საჯარო სკოლებს თავად უსაზღვრავს 

კერძოდ, საჯარო სკოლა მისთვის სახელმწიფოს მიერ გადაცემულ ქონებას განკარგავს 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

                                                 
11  ,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად 

დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის N448 ბრძანება; საჯარო სკოლის 

წესდების მე-20 მუხლის პირველი პუნქტი.  
12  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-7 მუხლი; 

ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  
13  ,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის პირველი პუნქტი; 

ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge  

http://www.matsne.gov.ge/
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თანხმობის საფუძველზე, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

ტერიტორიებზე – შესაბამისი განათლების სამინისტროს თანხმობის საფუძველზე.14 

 

საჯარო სკოლა სამინისტროს თანხმობას საჭიროებს შემდეგი ქმედებების 

განხორციელების დროს:  

-  უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა; 

-  სესხის აღება; 

-  თავდებობა; 

- საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის განსაზღვრა; 

- სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასასაქმებელი 

პირების ფუნქციებისა და რაოდენობის განსაზღვრა; 

- სხვა გადაწყვეტილებები ქონებასთან დაკავშირებით, თუ ისინი 

სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.   

 

საჯარო სკოლებს მათ მფლობელობაში არსებული ქონება გადაეცემათ უვადოდ და 

უსასყიდლოდ უზუფრუქტის ხელშეკრულების საფუძველზე. 

 

2. საჯარო სკოლის ფინანსები  
 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონის 51-ე მუხლი მიმოიხილავს 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსებს. საჯარო სკოლა ფინანსდება 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვაუჩერული დაფინანსების პრინციპით. სკოლის 

კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურება ხდება სახელმწიფო ან/და ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ”საქართველოს კანონის 

მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად „საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს საქართველოს 

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები. 

 

                                                 
14 ,,ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის მე-2 პუნქტი; ვებგვერდი: 

www.matsne.gov.ge  

http://www.matsne.gov.ge/


 

 

3. საჯარო სკოლის სახელმწიფო კონტროლი  

 

საჯარო სკოლის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს განათლების, მენიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, სკოლის საქმიანობის კანონიერების, 

მიზანშეწონილობის, ეფექტიანობისა და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობის მიზნით. სამინისტროს აქვს უფლება გააუქმოს საჯარო სკოლის 

არამართლზომიერი და უკანონო გადაწყვეტილებები. 

 

საჯარო სკოლა ვალდებულია, კანონით დადგენილ ვადებში, მაკონტროლებელ 

ორგანოს წარუდგინოს საქმიანობის წლიური ანგარიში და საჭიროების შემთხვევაში 

მოთხოვნილი საჭირო მასალები და ინფორმაცია.  

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების რეორგანიზაციას და ლიკვიდაციას 

ახორციელებს მისივე დამფუძნებელი. ერთ-ერთ ასეთ სამართლებრივ საფუძველს 

წარმოადგენს გარემოება,  თუ  სკოლა არსებითად გადავა სამეწარმეო საქმიანობაზე.  

 

V. დამხმარე სამეწარმეო (ეკონომიკური) საქმიანობა 
 

კვლევაში განხილულ საკანონმდებლო აქტებში გამოყენებულია ორი ტერმინი: 

“ეკონომიკური საქმიანობა” და “სამეწარმეო საქმიანობა.” მნიშვნელოვანია ამ ორი 

ტერმინის ანალიზი და დადგენა, აქვთ თუ არა მათ განსხვავებული სამართლებრივი 

მნიშვნელობა.  

 

საგადასახადო კოდექსის მე-9 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ეკონომიკურ 

საქმიანობად ითვლება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მოგების, 

შემოსავლის ან კომპენსაციის მისაღებად, მიუხედავად ასეთი საქმიანობის შედეგებისა, 

თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

 



 

 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ადგენს, რომ 

„სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, 

რომელიც ხორციელდება მოგების მიზნით, დამოუკიდებლად ან ორგანიზებულად.  

 

ამ ორი ტერმინის მსგავსება შესაძლოა პრაქტიკაში წარმოშობდეს სირთულეს. საჯარო 

სკოლას კანონი ანიჭებს უფლებას მიიღოს დამატებითი ფულადი სახსრები 

ეკონომიკური საქმიანობით. საჯარო სკოლას, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირს, კანონის საფუძველზე ვერ წარმოეშობა სამეწარმეო საქმიანობის წარმართვის 

უფლება, რადგან ტერმინის განმარტება არ მოიცავს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირისთვის ასეთი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას.  

 

,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი მეწარმე სუბიექტად დარეგისტრირებისთვის 

ასახელებს კერძო სამართლის იურიდიული პირების შემდეგ ტიპებს: ინდივიდუალური 

მეწარმე; სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს); კომანდიტური 

საზოგადოება (კს); შეზღუდული შესაძლებლობის საზოგადოება (შპს); სააქციო 

საზოგადოება (სს, კორპორაცია); კოოპერატივი. შესაბამისად, საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი ვერ დარეგისტირდება როგორც მეწარმე სუბიექტი და ვერ 

განახორციელებს ამ კანონით გათვალისწინებულ სამეწარმეო საქმიანობას.  

 

სამოქალაქო კოდექსი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს სამოქალაქო-

სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობისას განიხილავს როგორც კერძო 

სამართლის იურიდიულ პირებს. ამავე კოდექსით დგინდება, რომ კერძო სამართლის 

იურიდიულ პირს (სამეწარმეოს თუ არასამეწარმეოს) უფლება აქვს განახორციელოს 

კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს 

საქმიანობა მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტით გათვალისწინებული. თუმცა, საჯარო 

სკოლა, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შეზღუდულია, კერძოდ, მას 

უფლება აქვს განახორციელოს მხოლოდ  წესდებით განსაზღვრული საქმიანობა.  

 

საჯარო სკოლებს უფლებამოსილება აქვთ განახორციელონ დამხმარე სამეწარმეო 

[ეკონომიკური] საქმიანობა და მიიღონ დამატებითი დაფინანსება მათივე საქმიანობით. 



 

 

სკოლა უფლებამოსილია აღნიშნული შემოსავალი ასახოს საკუთარ ბიუჯეტში და 

გამოიყენოს საჯარო სკოლის მიზნებისთვის. 

 

VI. ეროვნული სასწავლო გეგმა 
 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, სკოლამ საგნების სწავლა-სწავლების, სასკოლო 

პროექტების, სპორტული, სახელოვნებო და საკლუბო აქტივობების (მოსწავლეების, 

მასწავლებლების, მშობლების ჩართულობით) საშუალებით ხელი უნდა შეუწყოს 

სამეწარმეო უნარების განვითარებას და ინიციატივების წახალისებას. 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, მეწარმეობა არის ინდივიდის უნარი იდეები 

აქციოს საქმედ. ის მოიცავს როგორც შემოქმედებითი მიდგომის, ინოვაციისა და რისკის, 

ასევე დასახული მიზნის მისაღწევად დაგეგმვისა და პროექტების მართვის უნარს. 

მეწარმეობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სასკოლო თემის ცხოვრებაში მოსწავლეთა 

აქტიური ჩართვისთვის. მეწარმეობის საფუძვლების გათავისება მოსწავლისთვის 

ფართო ასპარეზია ინოვაციური იდეებიის დაგეგმვის, განვითარებისა და 

განხორციელებისთვის. იგი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარია, რომლის მქონე 

თითოეული ინდივიდი ავტომატურად ხდება საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარების ხელშემწყობი, რაც მისი მოქალაქეობრივი მოვალეობებისა და 

პასუხისმგებლობების ზრდასაც განაპირობებს. ამის გათვალისწინებით, სკოლის 

საერთო კულტურა სასკოლო საზოგადოების წევრებს უნდა აძლევდეს საკუთარი 

ინიციატივების რეალიზებისა და თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობას.  

 

შესაბამისად, სკოლის მიერ დამხმარე სამეწარმეო პროექტების განხორციელება ხელს 

შეუწყობს მოსწავლეებში სამეწარმეო უნარების განვითარებას და წაახალისებს ასეთ 

ინიციატივებს.  

 

 

 



 

 

VII. კვლევის შედეგები 
 

 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საჯარო სკოლას უფლება აქვს ეწეოდეს დამხმარე 

სამეწარმეო [ეკონომიკურ] საქმიანობას, მათ შორის,სკოლის მფლობელობაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე მოყვანილი პროდუქციის 

რეალიზებით.  

 

მიღებული შემოსავალი უნდა მოხმარდეს სკოლის სასწავლო მიზნების 

განხორციელებას. ამ საქმიანობით საჯარო სკოლა შეძლებს სამეწარმეო საქნიანობის 

პროცესში ჩართოს მოსწავლეები და ამ გზით ხელი შეუწყოს უზრუნველყოს ეროვნული 

სასწავლო გეგმის შესრულებას. 

 

 

 

 

VIII. რეკომენდაციები 
 

 

კვლევის საფუძველზე შემუშავდა შემდეგი რეკომენდაციები:  

๏ საკანონმდებლო ნორმის ბუნდოვანებისა და არასწორი ინტერპრეტაციის თავიდან 

აცილების მიზნით, რეკომენდირებულია „ზოგადი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში დაკონკრეტდეს, რომ საჯარო სკოლა უფლებამოსილია მის 

სარგებლობაში არსებული ქონება, მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთები, გამოიყენოს დამხმარე სამეწარმეო მიზნებისთვის და დამატებითი 

დაფინანსების მიღების მიზნით, რომელსაც გამოიყენებს სასწავლო მიზნებისთვის.  

๏ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ  საჯარო 

სკოლებისთვის აწარმოოს საინფორმაციო კამპანია მათთვის ეკონომიკური 

საქმიანობის წარმართვის შესაძლებლობების შესახებ და დაეხმაროს მათ ამ უფლების 

რეალიზებაში.  



 

 

๏ საჯარო სკოლებმა დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების დროს 

ხელი შეუწყონ ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნების მიღწევას და მოსწავლეებში 

მეწარმეობის უნარების განვითარებას.  
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