
2022 წელს ექსპლუატაციაში შესული ახალი სკოლები: 

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი : 

1. სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების საჯარო სკოლა - ახალი 
სკოლა 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი :  

1. სსიპ  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედის საჯარო სკოლა - ახალი 
სკოლა. 

 

ბათუმი:  

1. სსიპ ქალაქ ბათუმის N 6 ფიზიკა მათემატიკის საჯარო სკოლა - ახალი კორპუსი. 

 

2022 წელს დასრულებული რეაბილიტაციები: 

ხულოს მუნიციპალიტეტი : 

1. სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორჯომის საჯარო სკოლა (ღია მოედანი). 
 

შუახევის მუნიციპალიტეტი : 

1. სსიპ  შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნენიის საჯარო სკოლა (ღია მოედანი). 
2. სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ გომარდულის საჯარო სკოლა 

(ნაწილობრივი). 
3. სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ცხემლისის საჯარო სკოლა 

(ნაწილობრივი). 
4. სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ გოგინაურის საჯარო 

სკოლა(ნაწილობრივი). 
5. სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ფურტიოს საჯარო სკოლა 

(ნაწილობრივი). 
 

ქედის მუნიციპალიტეტი: 

1. სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს N1 საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 
2. სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეების საჯარო სკოლა (სრული). 
3. სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბუქეთას დაწყებითი სკოლა 

(ნაწილობრივი). 
4. სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაიოს საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 

 



ქობულეთის მუნიციპალიტეტი: 

1. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს N2 საჯარო სკოლა 
(ნაწილობრივი). 

2. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვ.კვირიკეს საჯარო სკოლა 
(ნაწილობრივი). 

3. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას საჯარო სკოლა (სრული). 
4. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა 

(ნაწილობრივი). 
5. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის საჯარო სკოლა 

(ნაწილობრივი). 
6. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭახათის საჯარო სკოლა 

(ნაწილობრივი). 
7. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შუაღელეს საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 
8. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა აჭყვას საჯარო სკოლა 

(ნაწილობრივი). 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი: 

1. სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ახალშენის საჯარო სკოლა 
(ნაწილობრივი). 

ბათუმი: 

1. სსიპ ქალაქ ბათუმის N2  საჯარო სკოლა (სრული, ეზოს რეაბილიტაცია 
მიმდინარეობს). 

2. სსიპ ქალაქ ბათუმის N8  საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 
3. სსიპ ქალაქ ბათუმის N9  საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 
4. სსიპ ქალაქ ბათუმის N10  საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 
5. სსიპ ქალაქ ბათუმის N11 საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 
6. სსიპ ქალაქ ბათუმის N20 საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი) . 
7. სსიპ ქალაქ ბათუმის N22 საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 
8. სსიპ ქალაქ ბათუმის N26  საჯარო სკოლა (ნაწილობრივი). 

 
 

მიმდინარე მშენებლობა რეაბილიტაცია: 
 
ხულოს მუნიციპალიტეტი: 

1. სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის საჯარო სკოლა. (ავტ. 
რესპუბლიკის ბიუჯეტი) გათვლილია 144 მოსწავლეზე - მშნებლობა. 

2. სსიპ რუსლან მელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო 
ვაშლოვანის საჯარო სკოლა. (ავტ. რესპუბლიკის ბიუჯეტი) გათვლილია 350 
მოსწავლეზე - მშენებლობა. 
 
 
 
 



 
 

შუახევის მუნიციპალიტეტი: 

1. სსიპ  შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევის საჯარო სკოლა. (ავტ. 
რესპუბლიკის ბიუჯეტი) გათვლილია 240 მოსწავლეზე - მშენებლობა 
 
 
 

ქედის მუნიციპალიტეტი: 

1. სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის საჯარო სკოლის სპორტული 
კომპლექსი. (ავტ. რესპუბლიკის ბიუჯეტი) - მშენებლობა. 

 
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი: 

1. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საჯარო სკოლა. (ავტ. 
რესპუბლიკის ბიუჯეტი) - ნაწილობრვი რეალიტაცია. 

2. სსიპ თეიმურაზ ჯორბენაძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლის 
სპორტ. დარბაზის რეაბილიტაცია. (ავტ. რესპუბლიკის ბიუჯეტი) 

3. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოს საჯარო სკოლა - 
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. (ავტ. რესპუბლიკის ბიუჯეტი)  

4. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის საჯარო სკოლა - ახალი 
მშენებლობა.(ავტ. რესპუბლიკის ბიუჯეტი) გათვლილია 300 მოსწავლეზე 

5. სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქობულეთის მე-5 საჯარო სკოლა - 
სრული რეაბილიტაცია. (ავტ. რესპუბლიკის ბიუჯეტი). 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი: 

1. სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოს საჯარო სკოლის სპორტული 
და სააქტო დარბაზების მშენებლობა. (ავტ. რესპუბლიკის ბიუჯეტი) 

2. სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ  განთიადის საჯარო სკოლა - 
ძძირითდი შენობის რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა. (ავტ. 
რესპუბლიკის ბიუჯეტი) 

 
 

ბათუმი: 
1. სსიპ ქალაქ ბათუმის N15 საჯარო სკოლა - ახალი კორპუსის მშენებლობა (ავტ. 

რესპუბლიკის ბიუჯეტი) გათვლილია 500 მოსწავლეზე. ასევე მიმდინარეობს 
არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია. 

2. სსიპ ქალაქ ბათუმის N16 საჯარო სკოლა - ახალი შენობის მშენებლობა (ავტ. 
რესპუბლიკის ბიუჯეტი) გათვლილია 2000 მოსწავლეზე (ორი ცვლა). 

3. სსიპ ქალაქ ბათუმის N30 საჯარო სკოლა  - სრული რეაბილიტაცია (ავტ. 
რესპუბლიკის ბიუჯეტი). 

4. ახალი საჯარო სკოლა (ავტ. რესპუბლიკის ბიუჯეტი) გათვლილია 1400 მოსწავლეზე 
(ორი ცვლა). 

 


