
საჯარო  სკოლის  დირექტორების  სერთიფიცირება  

ელექტრონული  რეგისტრაცია  
 

1. ელექტრონული რეგისტრაციის გვერდზე შესასვლელად აკრიფეთ მისამართი 

http://directors.mes.gov.ge/ ან ისარგებლეთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდზე არსებული ბმულით. 

 

2. ეკრანზე არსებული ღილაკებიდან აირჩიეთ სასურველი, იმის გათვალისწინებით გსურთ 

რეგისტრაცია თუ რეგისტრაციის გაუქმება. 

 

 

 

რეგისტრაცია  
 

 შესაბამის ველებში მიუთითეთ აპლიკანტის სახელი, გვარი, თერთმეტნიშნა პირადი ნომერი, 1.

საცხოვრებელი რაიონი, ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი, მობილური ტელეფონის 

ნომერი, ელ.ფოსტა და რეგისტრაციის გაგრძელების მიზნით დააჭირეთ ღილაკს ,,გაგრძელება“. 

შენიშვნა #1: 
 

http://directors.mes.gov.ge/


გაითვალისწინეთ, ვარსკვლავით ( * ) მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა. 

 

2. რეგისტრაციის მომდევნო ეტაპზე აუცილებელია ჩამოსაშლელი ველიდან აირჩიოთ რეგიონი, 

სადაც გსურთ ტესტირების ჩაბარება, ხოლო სპეციალური ღილაკების მეშვეობით ელექტრონულ 

რეგისტრაციის სისტემაში ატვირთოთ, როგორც უმაღლესი განათლების, ისე 3 წლიანი სამუშაო 

გამოცდილების დამადასტურებsელი დოკუმენტები. 

 

შენიშვნა #2: 

უმაღლესი განათლებისა და მუშაობის სამწლიანი გამოცდილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტების ატვირთვის მიზნით ისარგებლეთ შესაბამისი ველების გასწვრივ არსებული ,,Choose 

 ღილაკით. File”

შენიშვნა #3: 

 

- თითოეული ასატვირთი ფაილის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 1 მბ-ს; 

 აუცილებელია ასატვირთი ფაილის გაფართოება შეესაბამებოდეს ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთს: -

jpg, jepg, png, pdf, doc, docx 

 
3. სავალდებულოა ასევე რეკომენდატორის/ების მითითება, ამისათვის საჭიროა ისარგებლოთ 

სპეციალური ღილაკით: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა #4: 



გაითვალისწინეთ, ვარსკვლავით ( * ) მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა. 

მითითებული რეკომენდატორის/ების წაშლა/რედაქტირება შესაძლებელია შესაბამისი ღილაკების 

მეშვეობით 

 

 

 

4. სასურველია აპლიკანტმა რეგისტრაციის დროს ასევე უზრუნველყოს სამოტივაციო წერილის 

შედგენა. 

 

5. რეგისტრაციის დასრულებალმდე ეკრანზე გამოდის აპლიკანტის შესახებ რეგისტრაციის 

პროცესში მითითებული ინფორმაცია და უნიკალური ნომერი, რომელსაც სისტემა 

ავტომატურად ანიჭებს თითოეულ რეგისტრირებულ აპლიკანტს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რეგისტრაციის პროცესში მითითებული ინფორმაციის სისწორეზე 

პასუხისმგებელია პირი, რომელიც უშუალოდ ახდენს აპლიკანტის რეგისტრაციას. 

შენიშვნა 

ეკრანზე გამოსახულ რეგისტრაციის უნიკალურ ნომერს რეგისტრატორი მიიღებს, როგორც 

მოკლე ტექსტური შეტყობინების, ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

გაითვალისწინეთ - ელექტრონული რეგისტრაციის განხორციელება შესაძლებელია 

კონკურსანტის მიერ ლიბერთი ბანკის (Liberty Bank) შესაბამის ანგარიშზე რეგისტრაციის საფასურის  

გადახდის შემდგომ.  გადახდა შესაძლებელია ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. 

 



რეგისტრაციის  გაუქმება  

 
რეგისტრაციის გაუქმების მიზნით საჭიროა შეასრულოთ მოქმედებები შემდეგი თანმიმდევრობით: 

 

1 .  რეგისტრაციის გვერდზე (http://directors.mes.gov.ge/) არსებული ღილაკებიდან აირჩიეთ 

 ,,რეგისტრაციის გაუქმება“;

 

 

 

შესაბამის ველებში მიუთითეთ აპლიკანტის პირადი ნომერი, რეგისტრაციის უნიკალური ნომერი 

და გაუქმების 

პროცედურის 

დადასტურების მიზნით 

დააჭირეთ ღილაკს 

 ,,გაგზავნა“

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა 

რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში უნიკალური ნომრის ისევე, როგორც აპლიკანტის პირადი 

ნომრის მითითება სავალდებულოა. 

რეგისტრაციის პროცესში ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ტელეფონის 

ნომერზე:  2 200220

 

 

http://directors.mes.gov.ge/

