
2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო ჯგუფები ფიზიკასა და მათემატიკაში 

           პედაგოგი: ინეზა დუმბაძე      ll  კლასი 
      

N სახელი გვარი ჯგუფი საგანი მეც. დღე 

1 გეგა კომახიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

2 გვანცა კომახიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

3 თეკლა ბოჭორიშვილი 1242 მათ. სამშაბათი 

4 მარიამ სიხარულიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

5 ანასტასია ჩაგუნავა 1242 მათ. სამშაბათი 

6 თათია  ბილვანიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

7 ნიკა  ბილვანიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

8 ანდრია ანთაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

9 ანასტასია დუმბაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

10 ანდრე ვარშანიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

11 ალექსანდრე ნინიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

12 ელენე დარაბეგაშვილი 1242 მათ. სამშაბათი 

13 ნატალი გორაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

14 ნიკოლოზ მგზავრიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

15 გიგა ლეფსაია 1242 მათ. სამშაბათი 

16 ბარბარე შავაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

17 მარია მსახურაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

18 ალექსი ბოლქვაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

19 საბა გურგენიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

20 საბა ჯაფარიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

21 ვაჟა სურგულაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

22 დემეტრე დიდმანიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

23 ლილე ლორთქიფანიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

24 ამირან  ბოლქვაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

25 საბა ბერიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

26 რომა  შოთაძე 1242 მათ. სამშაბათი 

27 ნია აფაქიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

28 მარია ზოიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

29 ჯაბა სურმანიძე 1242 მათ. სამშაბათი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           პედაგოგი: ინეზა დუმბაძე     ll  კლასი 

      

N სახელი გვარი ჯგუფი საგანი მეც. დღე 

1 ბაგრატ ჯინჭარაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

2 თამარ დავითაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

3 ნიკა ნატარიძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

4 მარი ვერძაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

5 ნიკა აღაიანი 1243 მათ ოთხშაბათი 

6 ტასო ბერიძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

7 საბა ბაგრატიონი 1243 მათ ოთხშაბათი 

8 დავით მიქაშავიძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

9 მართა ჩარკვიანი 1243 მათ ოთხშაბათი 

10 გიორგი მამულაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

11 ანა სამველიძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

12 დანიელ მიქელაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

13 ლაშა პაპუნიძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

14 ანდრია ბოლქვაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

15 თემო ბაგრატიონი 1243 მათ ოთხშაბათი 

16 ელისაბედ მიქაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

17 ელენე გოგიშვილი 1243 მათ ოთხშაბათი 

18 ზურა ფარტენაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

19 ლუკა უსტიაშვილი 1243 მათ ოთხშაბათი 

20 ანდრია მალაყმაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

21 მარიამ ზოიძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

22 ელენე მალაყმაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

23 რეზი თაყაიშვილი 1243 მათ ოთხშაბათი 

24 თეკლა ცეცხლაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

25 ნინი თავართქილაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

26 თეკლა თებიძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

27 სანდრო შავაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

28 ალექსანდრე ვაშალომიძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

29 მათე ფუტკარაძე 1243 მათ ოთხშაბათი 

30 ჯღარკავა გიორგი 1243 მათ ოთხშაბათი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           პედაგოგი: ინეზა დუმბაძე      lll  კლასი 

      

N გვარი სახელი ჯგუფი საგანი მეც. დღე 

1 დავითაძე ანრი 1240 მათ. ორშაბათი 

2 სებისკვერაძე ნია 1240 მათ. ორშაბათი 

3 ანანიძე ილია 1240 მათ. ორშაბათი 

4 კახიძე ნუკრი 1240 მათ. ორშაბათი 

5 დავითაძე ანდრეა 1240 მათ. ორშაბათი 

6 ქათამაძე დავით 1240 მათ. ორშაბათი 

7 თურმანიძე ქეთი 1240 მათ. ორშაბათი 

8 დიასამიძე ნიკა 1240 მათ. ორშაბათი 

9 თურმანიძე მარიამი 1240 მათ. ორშაბათი 

10 ვანაძე გიორგი 1240 მათ. ორშაბათი 

11 უჯმაჯურიძე შოთი 1240 მათ. ორშაბათი 

12 დავითაძე ლადო 1240 მათ. ორშაბათი 

13 დიასამიძე ნინი 1240 მათ. ორშაბათი 

14 ხინკილაძე სალომე 1240 მათ. ორშაბათი 

15 მამულაიშვილი  ნანა 1240 მათ. ორშაბათი 

16 უჯმაჯურიძე გიორგი 1240 მათ. ორშაბათი 

17 დუმბაძე დიტო 1240 მათ. ორშაბათი 

18 დარსალია ნია 1240 მათ. ორშაბათი 

19 ბერიძე დემეტრე 1240 მათ. ორშაბათი 

20 შანთაძე თეკლა 1240 მათ. ორშაბათი 

21 სარჯველაძე სანდრო 1240 მათ. ორშაბათი 

22 მანველიძე სესილი 1240 მათ. ორშაბათი 

23 მიქელაძე გიორგი 1240 მათ. ორშაბათი 

24 ეზიაშვილი მარიამი 1240 მათ. ორშაბათი 

25 ალანია დიმა 1240 მათ. ორშაბათი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           პედაგოგი: ინეზა დუმბაძე lllკლასი 

      

N გვარი სახელი ჯგუფი საგანი მეც. დღე 

1 დავითაძე ნინი 1241 მათ. ხუთშაბათი 

2 მესხიძე დათუნა 1241 მათ. ხუთშაბათი 

3 სართანია  გიორგი 1241 მათ. ხუთშაბათი 

4 კირიკიანი  ნიკოლოზ 1241 მათ. ხუთშაბათი 

5 ქარცივაძე ელენე 1241 მათ. ხუთშაბათი 

6 მახარაძე ნია 1241 მათ. ხუთშაბათი 

7 შავლიძე ნიკა 1241 მათ. ხუთშაბათი 

8 კეკელიძე ნიკოლოზ 1241 მათ. ხუთშაბათი 

9 ბერიძე საბა 1241 მათ. ხუთშაბათი 

10 გობრონიძე ნინო 1241 მათ. ხუთშაბათი 

11 მგელაძე მარიამი 1241 მათ. ხუთშაბათი 

12 არსია ელენე 1241 მათ. ხუთშაბათი 

13 კიკნაძე სანდრო 1241 მათ. ხუთშაბათი 

14 კვირიკიძე ნიკა 1241 მათ. ხუთშაბათი 

15 ჯინჭარაძე ელენე 1241 მათ. ხუთშაბათი 

16 ჩუბინიძე ნინი 1241 მათ. ხუთშაბათი 

17 შავაძე დავითი 1241 მათ. ხუთშაბათი 

18 ზოიძე თიკო 1241 მათ. ხუთშაბათი 

19 ზარიძე მარიამი 1241 მათ. ხუთშაბათი 

20 შანთაძე თეკლა 1241 მათ. ხუთშაბათი 

21 გობაძე ვაჟა 1241 მათ. ხუთშაბათი 

22 ავალიანი დათო 1241 მათ. ხუთშაბათი 

23 გვიანიძე მარიამ 1241 მათ. ხუთშაბათი 

24 აბესლამიძე ანანო 1241 მათ. ხუთშაბათი 

25 ჯაფარიძე მარიამ 1241 მათ. ხუთშაბათი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 პედაგოგი: კლარა  ჭედია       lV კლასი  

      

N გვარი სახელი ჯგუფი საგანი მეც. დღე 

1 ხიმშიაშვილი ელენე 1244 მათ. ხუთშაბათი 

2 მესხია ლუკა 1244 მათ. ხუთშაბათი 

3 ვარშანიძე ნინო 1244 მათ. ხუთშაბათი 

4 ბუცხრიკიძე სალომე 1244 მათ. ხუთშაბათი 

5 მგელაძე ბექა 1244 მათ. ხუთშაბათი 

6 ბერიძე ბაჩი 1244 მათ. ხუთშაბათი 

7 სოლომონიძე ლუკა 1244 მათ. ხუთშაბათი 

8 ჩაჩავა  ლუკა 1244 მათ. ხუთშაბათი 

9 ყურუა მათე 1244 მათ. ხუთშაბათი 

10 თურმანიძე დათა 1244 მათ. ხუთშაბათი 

11 წაქაძე ქრისტინე 1244 მათ. ხუთშაბათი 

12 წაქაძე სალომე 1244 მათ. ხუთშაბათი 

13 ცეცხლაძე ლიზი 1244 მათ. ხუთშაბათი 

14 ბოლქვაძე ალექსანდრე 1244 მათ. ხუთშაბათი 

15 ბოლქვაძე მარია 1244 მათ. ხუთშაბათი 

16 ქველაძე მარიამი 1244 მათ. ხუთშაბათი 

17 ჩიკვაიძე ელენე 1244 მათ. ხუთშაბათი 

 

                 პედაგოგი: კლარა  ჭედია      lV კლასი  

      

N გვარი სახელი ჯგუფი საგანი მეც. დღე 

1 ყაველაშვილი ანამარია 1245 მათ. პარასკევი 

2 დავითაძე ანანო 1245 მათ. პარასკევი 

3 ნამგალაძე თორნიკე 1245 მათ. პარასკევი 

4 ანანიძე მარი 1245 მათ. პარასკევი 

5 სიხარულიძე ამირან 1245 მათ. პარასკევი 

6 ბოლქვაძე სანდრო 1245 მათ. პარასკევი 

7 თურმანიძე ანა 1245 მათ. პარასკევი 

8 ცენტერაძე ზურა 1245 მათ. პარასკევი 

9 სირაბიძე შიო 1245 მათ. პარასკევი 

10 ლომინაძე კესო 1245 მათ. პარასკევი 

11 ბერიძე დემეტრე 1245 მათ. პარასკევი 

12 ბერიძე მათე 1245 მათ. პარასკევი 

13 მალაყმაძე დავით 1245 მათ. პარასკევი 

14 დავლაძე ალი 1245 მათ. პარასკევი 

15 დავითაძე ნუცა 1245 მათ. პარასკევი 

16 ზოიძე ნინო 1245 მათ. პარასკევი 

17 ცეცხლაძე ელენე 1245 მათ. პარასკევი 

18 ქალიაშვილი გუგა 1245 მათ. პარასკევი 

19 დუმბაძე ანა 1245 მათ. პარასკევი 

20 მახარაძე ანა 1245 მათ. პარასკევი 

21 ბოჭორიშვილი  დაჩი 1245 მათ. პარასკევი 

 



 

 ჯგუფიN1221 პედაგოგი: რ. თავართქილაძე          მე-5 კლასი 

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 დავითაძე დაჩი მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

2 ქველაძე სანდრო მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

3 შარაძე სოლომონ მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

4 კახიძე თეკლა მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

5 ნუმანიშვილი სანდრო მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

6 აგირბა ანა მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

7 ცქიფური მერაბი მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

8 ნატარიძე თორნიკე მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

9 კახაძე ლუკა მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

10 ნაკაშიძე ანი მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

11 სირაბიძე საბა მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

12 დონაძე მიშო მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

13 ბაჯელიძე გოგა მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

14 ბერიძე თორნიკე მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

15 მანჯიკაშვილი სოფო მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

16 კოპლატაძე მათე მე-5კლ 1221 მათ. ორშაბათი 

 

 ჯგუფიN1222       პედაგოგი: რ.თავართქილაძე           მე-5 კლასი 

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1  ლარცულიანი   რეზიკო  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

2  აბულაძე   ნატალი  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

3  მუთიძე   ალეკო  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

4  მიქელაძე   თინათინ  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

5 კალანდარიშვილი   ანდრია  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

6  კამლაძე   თორნიკე  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

7  თავდგირიძე   ბაჩო  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

8  დუმბაძე   რატი  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

9  მიქელაძე   გიორგი  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

10  დიასამიძე   თემო  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

11  გოგუაძე   კობა  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

12  იაკობაძე   რაული  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

13  ცინარიძე   ერეკლე  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

14  პაიკიძე   ანრი  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

15  ჯაიანი   დიტო  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

16  შავაძე   მარი  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

17  ხაბაძე   ნია  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

18  გორაძე   ნიკოლოზ  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

19  დუმბაძე   საბა  მე-5კლ 1222 მათ. სამშაბათი 

 

 



 ჯგუფიN1223        პედაგოგი: კ. ჭედია          მე-5 კლასი 

      

N გვარი სახელი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1  მანელიშვილი   მარიამ  1223 მათ. ორშაბათი 

2  გამიაშვილი   ლაშა  1223 მათ. ორშაბათი 

3  შერვაშიძე   გიორგი  1223 მათ. ორშაბათი 

4  იაკობაძე   დიმა  1223 მათ. ორშაბათი 

5  ბალაძე   სალომე  1223 მათ. ორშაბათი 

6  აბაშიძე   დაჩი  1223 მათ. ორშაბათი 

7  ცინარიძე   მირზა  1223 მათ. ორშაბათი 

8  საგინაძე   ანდრე  1223 მათ. ორშაბათი 

9  შავაძე   ანა  1223 მათ. ორშაბათი 

10 ბორშკოვი ვაკო 1223 მათ. ორშაბათი 

11 ბოლქვაძე ნინო 1223 მათ. ორშაბათი 

12 გოგოლიშვილი ნანუკა 1223 მათ. ორშაბათი 

13 მამულაიშვილი სოსო 1223 მათ. ორშაბათი 

14 აზნაურიშვილი საბა 1223 მათ. ორშაბათი 

15 ფარტენაძე ნიკოლოზი 1223 მათ. ორშაბათი 

16 ზოიძე დავით 1223 მათ. ორშაბათი 

17 ყულეჯიშვილი საბა 1223 მათ. ორშაბათი 

 

 ჯგუფიN1224                  პედაგოგი: კ.ჭედია           მე-6 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 დარსალია ნიკა მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

2 მიქაძე ელენე მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

3 სირაძე გიგა მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

4 ავალიანი შაკო მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

5 ხიმშიაშვილი ალექსანდრე მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

6 დევაძე ანა მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

7 მამულაძე დავით მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

8 ვერძაძე ბეატრისი მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

9 ნაგერვაძე მაიკ მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

10 ბერიძე რეზო მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

11 ქათამაძე ნინო მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

12 ვარშანიძე ალეკო მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

13 ბოლქვაძე საბა მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

14 სურმანიძე ნინო მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

15 დავითაძე ნიკოლოზ მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

16 ნამგალაძე ლიზი მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

17  ნაგერვაძე   მაიკ  მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

18  კოკნაძე   ანდრია  მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

19  კაკალაძე   ლუკა  მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

20  ცეცხლაძე   გელა  მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

21  ცინცაძე   ანა  მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

22  სამნიძე   ცოტნე  მე-6კლ 1224 მათ. სამშაბათი 

 



 

 ჯგუფიN1225               პედაგოგი: რ. თავართქილაძე           მე-7 კლასი 

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 ჩხარტიშვილი მარიამ მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

2 დუმბაძე საბა მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

3 აბაშიძე დათო მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

4 მუთიძე თამთა მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

5 ბარამიძე მათე მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

6 ახალაძე კახა მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

7 ბიბილეიშვილი თორნიკე მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

8 ქარცივაძე სალომე მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

9 ვაშაყმაძე ვახტანგი მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

10 სირაძე ლაშა მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

11 ღვინიანიძე მარიამ მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

12 ცინარიძე ნინა მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

13 მახარაძე ეკატერინე მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

14 ბერიძე  ელისაბედ მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

15 გელაძე ბაჩანა მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

16 კენჭაძე ლაზარე მე-7 1225 მათ. ოთხშაბათი 

 

 

 ჯგუფიN1226              პედაგოგი: რ. თავართქილაძე           მე-7 კლასი 
       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 ჯაბნიძე დავითი მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

2 რომანაძე ანუკი მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

3 სიმონიშვილი ანასტასია მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

4 ხალვაში ლიზი მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

5 აბაშიძე ნინო მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

6 გობრონიძე ალექსანდრე მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

7 ზოსიძე ლიზა მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

8 კუპრაძე გიორგი მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

9 ზოიძე მარიამი მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

10 დავითაძე ლევან მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

11 ქათამაძე ლევან მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

12 რიჟვაძე დავითი მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

13 თურმანიძე გიორგი მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

14 შარვაშიძე გიორგი მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

15 ჩიკვაიძე ნიკა მე-7კლ 1226 მათ. ხუთშაბათი 

 

 

 

 

 



 ჯგუფიN1227         პედაგოგი: კ.ჭედია         მე-7 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 გორგილაძე ირაკლი მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

2 სურმანიძე ალექსანდრე მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

3 ხალვაში ლუკა მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

4 კახიძე ნუგზარი მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

5  დევაძე   ანრი  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

6  კოჩაძე   ელენე  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

7  ხომერიკი   თორნიკე  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

8  ბოლქვაძე   ანა  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

9  ჩოგაძე   გიორგი  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

10  მანელიშვილი   საბა  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

11  თაფლაძე   ნინი  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

12  ფარტენაძე   მარიამ  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

13  ქათამაძე   ნიკა  მე-7კლ 1227 მათ. ოთხშაბათი 

 

 

 ჯგუფიN1215          პედაგოგი: თ. სირაბიძე           მე-8 კლასი 

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 ნაგერვაძე ნიკა მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

2 ფარტენაძე დაჩი მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

3 გაბისონია დიანა მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

4 თავდგირიძე ნიკიტა მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

5 ხოროიშვილი გუგა მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

6 კოსტავა ლანა მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

7 გელაძე ანრი მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

8 ბრუნჯაძე გიორგი მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

9 ბედინაძე გივი მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

10 გოგიტიძე რეზო მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

11 რუხაძე მარიამ მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

12 ბოლქვაძე საბა მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

13 მიქელაძე დეა მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

14 ცეცხლაძე ლევან მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

15 ბერიძე ანუკი მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

16 ბერიძე გიორგი მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

17 დიასამიძე ლიზი მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

18 ბოჭორიშვილი დავით მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

19 ბერიძე ლუკა მ. მე-8 1215 მათ. ორშაბათი 

 

 

 

 

 



 

 ჯგუფიN1216             პედაგოგი:ს.ბოლქვაძე                მე-8კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 თებიძე სანდრო მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

2 დევაძე ლევან მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

3 ვარშალომიძე თორნიკე მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

4 ივანაძე ანრი მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

5 კახიძე ანასტასია მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

6 მორჩილაძე  თემური მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

7 დავითაძე  მიხეილ მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

8 ლორთქიფანიძე გოგა მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

9 სხილაძე გიორგი მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

10 სალაძე დავით მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

11 ავალიანი გიორგი მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

12 წუზბა ანრი მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

13 ჭაღალიძე საბა მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

14 აროშიძე ლევანი მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

15 თურმანიძე გიორგი მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

16 კაკალაძე ნიკა მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

17 ბოჭორიშვილი დავით მე-8კლ 1216 მათ. ორშაბათი 

 

 ჯგუფიN1217            პედაგოგი: რ.თავართქილაძე     მე-8კლასი 

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1  თებიძე   სანდრო  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

2  აბულაძე   შალვა  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

3  ნაკაშიძე   ლუკა  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

4  დიასამიძე   ირაკლი  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

5  ცეცხლაძე   იოსებ  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

6  დოლიძე   გიორგი  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

7  მაჭუტაძე   ნიკოლოზ  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

8  ხვადაგიანი   დავით  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

9  წულუკიძე   დეა  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

10  ბოლქვაძე   ალექსი  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

11  დავითაძე   ლაურა  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

12  აბულაძე   დავით  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

13  დევაძე   ნიკოლოზ  მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

14 ბერიძე ლუკა მ. მე-8კლ 1217 მათ. პარასკევი 

 

 

 

 



 

 ჯგუფიN1218        პედაგოგო: თ.სირაბიძე           მე-9კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1  დუმბაძე   ლუკა  მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

2  ხიმშიაშვილი   ელისაბედი  მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

3  აბდიბა   გიორგი  მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

4  მამულაძე   დიანა  მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

5  მსახურაძე   თემურ  მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

6  ხომერიკი   გიორგი  მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

7 ფუტკარაძე ანრი მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

8 ბრუნჯაძე ანა მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

9 წულუკიძე თორნიკე მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

10 ჭანიძე ანა მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

11 თავდგირიძე დათო მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

12 სიხარულიძე ლიზი მე-9კლ 1218 მათ. ოთხშაბათი 

 

 

 ჯგუფიN1219          პედაგოგი: ს.ბოლქვაძე    მე-9 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 გაბისონია ვიქტორია მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

2 დიასამიძე ლიზი მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

3 აროშიძე გიორგი  მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

4 ფარტენაძე ნიკა მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

5 დუმბაძე სალომე მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

6 მექურიძე ნიკა მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

7 ართმელაძე გიორგი  მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

8 ღლონტი რომანი მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

9 ხვჩია დაჩი მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

10 ზაქარაძე მარი მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

11 დავითაძე ლუკა მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

12 სურმანიძე საბა მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

13 თავდგირიძე დათო მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

14 სიხარულიძე ლიზი მე-9კლ 1219 მათ სამშაბათი 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ჯგუფიN1220          პედაგოგი: ს.ბოლქვაძე    მე-9 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 იონიძე ჯოყოლა მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

2 ხალვაში შაქრო მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

3 მელაძე იოსებ მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

4 მიოსწრაფიშვილი ლუკა მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

5 აბაშიძე თეკლა მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

6 ჯორთმენაძე დავით მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

7 ბორშკოვა მარიამ მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

8 გობაძე ნინო მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

9 თურმანიძე საბა  მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

10 დიასამიძე ნიკა  მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

11 ჯიბლაძე გივი მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

12 დიასამიძე ლუკა მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

13 ებრალიძე ნოდარი მე-9კლ 1220 მათ. ოთხშაბათი 

 

 ჯგუფიN1245             პედაგოგი: ს. ბოლქვაძე          მე-10 კლასი  
       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1  ჩხიკვაძე   რუსუდან  მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

2  ცაიშვილი   ალექსანდრე  მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

3 მახარაძე ანრი მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

4 გორგილაძე ფრიდონ მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

5 ქურიძე დავით მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

6 ტაკიძე ლუკა მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

7 მახარაძე ლევან მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

8 კომახიძე ანი მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

9 სალვარიძე ლუკა მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

10 ბარამიძე ლუკა მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

11 კიკნაძე დათო მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

12 მახარაძე ანრი მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

13 გორგილაძე ფრიდონ მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

14 ქურიძე დავით მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

15 ტაკიძე ლუკა მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

16 მახარაძე ლევან მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

17 კომახიძე ანი მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

18 სალვარიძე ლუკა მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

19 ბარამიძე ლუკა მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

20 კიკნაძე დათო მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

21 შარვაშიძე ნინო მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

22 ყურშუბაძე მარიკა მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

23 ფუტკარაძე არჩილ  მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

24 მართალიშვილი ლიკა მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

25 თურმანიძე ნიკა  მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

26 გორგოშაძე ანრი მე-10კლ 1245 მათ. ხუთშაბათი 

 

 



 

 ჯგუფიN1244         პედაგოგი: თ. სირაბიძე       მე-11,მე-12  კლ 

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 ავალიანი  არმაზ XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

2 ანანიძე კობა XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

3 აროშიძე მარიამი XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

4 ჩიმიკაძე მარიამი XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

5 თურმანიძე გიორგი XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

6  გოგიტიძე   ამიკო  XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

7  აბაშიძე   ზურა  XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

8  გოგიტიძე   ალექსანდრე  XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

9  მუკუტაძე   ლინდა  XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

10  ქარცივაძე   თეონა  XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

11  ატრუშბა   ანრი  XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

12  ქოქოლაძე   ნინო  XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

13  შავაძე   ირა XI_XII 1244 მათ. ხუთშაბათი 

 

 

 ჯგუფიN1238            პედაგოგი: ჯ.შაინიძე      მე-7 კლასი 

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1  დუმბაძე   საბა  მე-7კლ 1238 ფიზიკა პარასკევი 

2  ჯაბნიძე   დავით  მე-7კლ 1238 ფიზიკა პარასკევი 

3  აბაშიძე   დავით  მე-7კლ 1238 ფიზიკა პარასკევი 

4  ფარტენაძე   მარიამ  მე-7კლ 1238 ფიზიკა პარასკევი 

5  თაფლაძე   ნინი  მე-7კლ 1238 ფიზიკა პარასკევი 

 

 

 ჯგუფიN1230 პედაგოგი:თ. ბერიძე        მე-8 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 ბოჭორიშვილი დავით მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

2 თევდორაძე ნიკიტა მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

3 კაკალაძე გიორგი მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

4 ბერიძე ლუკა მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

5 გაბისონია დიანა მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

6 ბრუნჯაძე გიორგი მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

7 დავითაძე მიხეილ მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

8 ბედინაძე გივი მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

9 კაკალაძე ნიკა მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

10 ხვადაგიანი დათო მე-8კლ 1230 ფიზიკა ხუთშაბათი 

 

 

 



 

 ჯგუფიN1237          პედაგოგი:ჯ. შაინიძე             მე-8 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1  ნაკაშიძე   ლუკა  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

2  თებიძე   სანდრო  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

3  დიასამიძე   ირაკლი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

4  სიხარულიძე   თორნიკე  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

5  ივანაძე   ანრი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

6  ცეცხლაძე   იოსებ  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

7  დოლიძე   გიორგი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

8  ბერიძე   ანუკი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

9  ბოლქვაძე   ალექსი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

10  ლორთქიფანიძე   გოგა  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

11  დავითაძე   ლაურა  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

12  ჯოხაძე   გიორგი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

13  ფარტენაძე   დაჩი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

14  ბერიძე   გიორგი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

15  ხიმშიაშვილი   ნინი  მე-8კლ 1237 ფიზიკა ხუთშაბათი 

 

 

 ჯგუფიN1228  პედაგოგი: თ. ბერიძე            მე-9 კლასი  
       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1  ფირცხალაიშვილი   საბა  მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

2  დუმბაძე   ლუკა  მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

3  გობაძე   ნინო  მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

4  დავითაძე   ვერონიკა  მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

5  ხომერიკი   გიორგი  მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

6  აბდიბა   გიორგი  მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

7 ხალვაში შაქრო მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

8 აროშიძე გიორგი მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

9 ჯორთმენაძე დავით მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

10 ბორშკოვა  მარიამ მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

11 წულუკიძე თორნიკე მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

12 გურგენიძე საბა მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

13 ვარშალომიძე გიორგი მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ჯგუფიN1234         პედაგოგი: ჯ. შაინიძე           მე-9 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 ხარაძი დავითი მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

2 ართმელაძე გიორგი მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

3 ვეკუა მარიამი მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

4 დუმბაძე სალომე მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

5 ქასრაშვილი ლიკა მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

6 გაბისონია ვიქტორია მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

7 სურმანიძე საბა მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

8 თურმანიძე საბა მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

9 ზაქარაძე მარი მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

10 თავდგირიძე დათო მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

11 სიხარულიძე ლიზი მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

12 მატკავა მართა მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

13 ბერიძე საბა მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

 

 ჯგუფიN1235       პედაგოგი:ჯ.შაინიძე          მე-10 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 თავართქილაძე მარიამი მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

2 თურმანიძე ნიკა მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

3 გორგოშაძე ანრი მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

4 გორგილაძე ფრიდონ მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

5 ტაკიძე ლუკა მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

6 დიდიძე ლუკა მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

7 გოგრაჭაძე გეგი მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

8 ბარამიძე ლუკა მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

9 გოგიტიძე მარიამ მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

 

 ჯგუფიN1236           პედაგოგი: ჯ.შაინიძე        მე-9კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

  მოისწრაფიშვილი ლუკა მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

  მელაძე იოსებ მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

  ფუტკარაძე ანრი მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

  დავითაძე ლუკა მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

  ბაგრატიონი ერეკლე მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

  ქამადაძე ლაშა მე-9კლ 1228 ფიზიკა ორშაბათი 

  ფარტენაძე ნიკა მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

  ბრუნჯაძე ანანო მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

  იონიძე ჯოყოლა მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

  დვალიძე გოგა მე-9კლ 1234 ფიზიკა ორშაბათი 

 

 



 ჯგუფიN1229         პედაგოგი: თ.ბერიძე           მე-10კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 მამულაძე ბექა მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

2 შარვაშიძე  ნინო მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

3 მახარაძე ლევან მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

4 ყურშუბაძე მარიკა მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

5 ქათამაძე ანა მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

6 მიქელაძე ლიზი მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

7 ფუტკარაძე არჩილ მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

8 კიკნაძე დათო მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

9 ხინთიბიძე ეკატერინე მე-10 1229 ფიზიკა სამშაბათი 

 

 

 ჯგუფიN1231             პედაგოგი: თ.ბერიძე      მე-11 კლასი  

       

N გვარი სახელი კლასი ჯგუფი საგანი მეც.დღე 

1 ბერიძე კობა მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

2 ზაქარაძე ნინო მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

3 გიორგაძე ქეთი მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

4 შავაძე ნინი მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

5 ციცაგი თეკლა მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

6 კოჩალიძე ნიკო მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

7  ვერძაძე   ანანო  მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

8  შავაძე   ირა  მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

9  გოგიტიძე   ალექსანდრე  მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

10  ქოქოლაძე   ნინო  მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

11  აბაშიძე   ზურა  მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

12  ატრუშბა   ანრი  მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

13  ქარცივაძე   მიხეილ  მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

14  მახარაძე   მარიამ  მე-11კლ 1231 ფიზიკა პარასკევი 

 


