
რაიონი საჯარო სკოლის დასახელება ელექტრონული ფოსტა 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაუწყინარის საჯარო სკოლა gautskinari@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეზათის საჯარო სკოლა Gezati@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა abaetseri@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანათის საჯარო სკოლა Zanati@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეთილარის საჯარო სკოლა ketilari@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაიდნის საჯარო სკოლა maidani@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარანის საჯარო სკოლა marani@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაესაკოვოს საჯარო სკოლა Naesakovo@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისის საჯარო სკოლა abPirveliMaisi@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგვაზავოს საჯარო სკოლა sagvazavo@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამიქაოს საჯარო სკოლა samiqao@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სეფიეთის საჯარო სკოლა sepieti@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვირის საჯარო სკოლა tkviri@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოლობნის საჯარო სკოლა Kolobani@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყემის საჯარო სკოლა tskemi@mes.gov.ge 

აბაშა 

სსიპ - აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას სახელობის აბაშის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ონტოფოს საჯარო სკოლა ontopo@mes.gov.ge 

აბაშა 

სსიპ - დანიელ თოფურიას სახელობის აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მაცხოვრისკარის საჯარო სკოლა Ganatlebiskari@mes.gov.ge 

აბაშა 

სსიპ - დუტუ მეგრელის სახელობის აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სუჯუნის საჯარო სკოლა sujuna@mes.gov.ge 

აბაშა 

სსიპ - კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის აბაშის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ძველი აბაშის საჯარო სკოლა dzveliabasha@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - ქალაქ აბაშის №1 საჯარო სკოლა abasha1@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - ქალაქ აბაშის №2 საჯარო სკოლა abasha2@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - ქალაქ აბაშის კვათანის საჯარო სკოლა skAbasha@mes.gov.ge 

აბაშა სსიპ - ქალაქ აბაშის ნოღოხაშის საჯარო სკოლა noghokhashi@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმნის საჯარო სკოლა dabaAbastumani@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლა sopAbastumani@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არლის საჯარო სკოლა Arali@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარის საჯარო სკოლა Benara@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლაჯურის საჯარო სკოლა Bolajuri@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროს საჯარო სკოლა Gomaro@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ დერცელის საჯარო სკოლა derceli@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სმადის საჯარო სკოლა DidiSmada@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარხანის საჯარო სკოლა Varkhani@mes.gov.ge 



ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანავის საჯარო სკოლა zanavi@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლა zarzma@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახარეთის საჯარო სკოლა kakhareti@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელოვნის საჯარო სკოლა Lelovani@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლაშის საჯარო სკოლა Mlashe@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხის საჯარო სკოლა Mokhe@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდის №2 საჯარო სკოლა Ude2@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხეროს საჯარო სკოლა Pkhero@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ენთელის საჯარო სკოლა kvemoenteli@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორთუბნის საჯარო სკოლა Ghortubani@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ წახანის საჯარო სკოლა tsakhani@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელის საჯარო სკოლა chela@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭეჭლის საჯარო სკოლა chechla@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევაშენის საჯარო სკოლა khevasheni@mes.gov.ge 

ადიგენი სსიპ - დაბა ადიგენის საჯარო სკოლა skAdigeni@mes.gov.ge 

ადიგენი 

სსიპ - იოკიმე ბალახაშვილის სახელობის ადიგენის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ უდის №1 საჯარო სკოლა Ude1@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსტანის საჯარო სკოლა bostana@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუგეულის საჯარო სკოლა bugeuli@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველევის საჯარო სკოლა velevi@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თლუღის საჯარო სკოლა Schools/tlughi@webmail.mes.gov.gew 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაცხუთის საჯარო სკოლა kvatskhuti@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხეთის საჯარო სკოლა likheti@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამანევის საჯარო სკოლა Namanevi@mes.gov.ge 

ამბროლაური 

სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდას საჯარო 

სკოლა nikortsminda@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ონის საჯარო სკოლა Pataraoni@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟოშხის საჯარო სკოლა joshcha@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადმელის საჯარო სკოლა Sadmeli@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლის საჯარო სკოლა tola@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურავის საჯარო სკოლა uravisajaro@gmail.com 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჯოს საჯარო სკოლა chorjo@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წესის საჯარო სკოლა Tsesi@mes.gov.ge 

ამბროლაური 

სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელიაღელის საჯარო 

სკოლა cheliagele.sajaro@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრებალოს საჯარო სკოლა chrebalo@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიშის საჯარო სკოლა chkvishi@mes.gov.ge 



ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანჭკარის საჯარო სკოლა khvanchkara@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოტევის საჯარო სკოლა khotevi@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ქალაქ ამბროლაურის №1 საჯარო სკოლა Ambrolauri1@mes.gov.ge 

ამბროლაური სსიპ - ქალაქ ამბროლაურის №2 საჯარო სკოლა ambrolauri2@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყვიტის საჯარო სკოლა Atskviti@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ დამალის საჯარო სკოლა Damali@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზველის საჯარო სკოლა Zveli@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ იდუმალის საჯარო სკოლა Idumali@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივერიის საჯარო სკოლა iveria@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლა Nakalakevi@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიჯგორის საჯარო სკოლა Nijgori@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთის საჯარო სკოლა Oti@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორგორის საჯარო სკოლა orgori@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოშორის საჯარო სკოლა Oshora@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავის საჯარო სკოლა soprustavi@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ საროს საჯარო სკოლა Saro@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლოშის საჯარო სკოლა Toloshi@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთის საჯარო სკოლა chobareti@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხერთვისის საჯარო სკოლა Khertvisi@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიზაბავრის საჯარო სკოლა khizabavraskola@mes.gov.ge 

ასპინძა სსიპ - დაბა ასპინძის საჯარო სკოლა skaspindza@mes.gov.ge 

ასპინძა 

სსიპ - ტარიელ ქამაშიძის სახელობის ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მირაშხანის საჯარო სკოლა Mirashkhani@mes.gov.ge 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №1 საჯარო სკოლა apkhazeti1@mes.gov.ge 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №10 საჯარო სკოლა apkhazeti10@mes.gov.ge 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №12 საჯარო სკოლა skola_12@yahoo.com 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №13 საჯარო სკოლა maxochaxaia@gmail.com 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №14 საჯარო სკოლა merabijinjolia@gmail.com 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №15 საჯარო სკოლა giorgi197605@gmail.com 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №16 საჯარო სკოლა nanaqavaraia@gmail.com 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №21 საჯარო სკოლა afxazetis21sajaroskola@gmail.ru 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №22 საჯარო სკოლა apkhazeti22@mes.gov.ge 

აფხაზეთი სსიპ - აფხაზეთის №5 საჯარო სკოლა apkhazeti5@mes.gov.ge 

აფხაზეთი სსიპ - თემურ ბოკუჩავას სახელობის აფხაზეთის №7 საჯარო სკოლა apkhazeti7@mes.gov.ge 

აფხაზეთი სსიპ - ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №11 საჯარო სკოლა apkhazeti11@mes.gov.ge 

აფხაზეთი სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის აფხაზეთის №6 საჯარო სკოლა shartavasskola@gmail.com 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბულის საჯარო სკოლა abuli@mes.gov.ge 



ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგანის საჯარო სკოლა Agana@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზავრეთის საჯარო სკოლა Azavreti@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზმანის საჯარო სკოლა Azmani@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალათუმანის საჯარო სკოლა Alatumani@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალასტანის საჯარო სკოლა Alastani@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაგვის საჯარო სკოლა Aragva@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფნიის საჯარო სკოლა Apnia@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბავრის საჯარო სკოლა Bavra@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალხოს საჯარო სკოლა Balkho@mes.gov.ge 

ახალქალაქი 

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარალეთის №1 საჯარო 

სკოლა Baraleti1@mes.gov.ge 

ახალქალაქი 

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარალეთის №2 საჯარო 

სკოლა Baraleti2@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟანოს საჯარო სკოლა Bezhano@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოზალის საჯარო სკოლა Bozali@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუზავეთის საჯარო სკოლა Buzaveti@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბურნაშეთის საჯარო სკოლა akhBurnasheti@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუღაშენის საჯარო სკოლა bugasheniskola@gmail.com 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენის საჯარო სკოლა Gogasheni@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოკიოს საჯარო სკოლა Gokio@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომანის საჯარო სკოლა Gomani@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დადეშის საჯარო სკოლა Dadeshi@mes.gov.ge 

ახალქალაქი 

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარის საჯარო 

სკოლა dsamsariskola@mes.gov.gem 

ახალქალაქი 

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის №1 საჯარო 

სკოლა Diliska1@mes.gov.ge 

ახალქალაქი 

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის №2 საჯარო 

სკოლა diliska2@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარევანის საჯარო სკოლა Varevani@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩიანის საჯარო სკოლა Vachiani@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზაკის საჯარო სკოლა Zaki@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ თახჩის საჯარო სკოლა Takhcha@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ იხტილის საჯარო სკოლა Ikhtili@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარტიკამის საჯარო სკოლა Kartikami@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვაკანის საჯარო სკოლა Kirovakani@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორხის საჯარო სკოლა Korkhi@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოჩიოს საჯარო სკოლა Kochio@mes.gov.ge 



ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კულიკამის საჯარო სკოლა kulikami@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმურდოს საჯარო სკოლა Kumurdskola@gmail.com 

ახალქალაქი 

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლომატურცხის საჯარო 

სკოლა Lomaturtskhi@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტუნის საჯარო სკოლა Martuni@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჭატიის საჯარო სკოლა Machatia@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერენიის საჯარო სკოლა Merenia@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიასნიკიანის საჯარო სკოლა Miasnikiani@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოდეგამის საჯარო სკოლა Modegami@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მურჯახეთის საჯარო სკოლა murjakheti@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის №1 საჯარო სკოლა Okami1@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის №2 საჯარო სკოლა Okami2@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლავერდის საჯარო სკოლა Olaverdi@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორჯის საჯარო სკოლა Orji@mes.gov.ge 

ახალქალაქი 

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა სამსარის საჯარო 

სკოლა PataraSamsari@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ პტენის საჯარო სკოლა Pteni@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულდის საჯარო სკოლა Sulda@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტურცხის საჯარო სკოლა Turtskhi@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქარცეფის საჯარო სკოლა Kartsepi@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღადოლარის საჯარო სკოლა ghadolariskola@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩამდურის საჯარო სკოლა Chamdura@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუნჩხის საჯარო სკოლა chunchxaskola@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხავეთის საჯარო სკოლა Khaveti@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს საჯარო სკოლა khkhando@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორენიის საჯარო სკოლა Khorenia@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოს საჯარო სკოლა Khulgumo@mes.gov.ge 

ახალქალაქი 

სსიპ - თამაზ მელიქიძის სახელობის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კოთელიის საჯარო სკოლა Kotelia@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ახალქალაქის №3 საჯარო სკოლა Akhalkalaki3@mes.gov.ge 

ახალქალაქი 

სსიპ - სეროფე ბენგოიან-ლევონიანის ,,ჯივანის” სახელობის ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ კარწახის საჯარო სკოლა kartsakhiskola@gmail.com 

ახალქალაქი სსიპ - ქალაქ ახალქალაქის №1 საჯარო სკოლა Akhalkalaki1@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ქალაქ ახალქალაქის №2 საჯარო სკოლა Akhalkalaki2@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ქალაქ ახალქალაქის №4 საჯარო სკოლა Akhalkalaki4@mes.gov.ge 

ახალქალაქი სსიპ - ქალაქ ახალქალაქის №5 საჯარო სკოლა Akhalkalaki5@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანდრიაწმინდის საჯარო სკოლა andriatsminda@mes.gov.ge 



ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანის საჯარო სკოლა Ani@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის საჯარო სკოლა akhAtskuri@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურკელის საჯარო სკოლა Gurkeli@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი პამაჯის საჯარო სკოლა Didipamaji@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიკილიის საჯარო სკოლა zikilia@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თისელის საჯარო სკოლა akhTiseli@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა  klde@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მინაძის საჯარო სკოლა minadze@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხის საჯარო სკოლა muskhi@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაოხრების საჯარო სკოლა naokhrebi@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა პამაჯის საჯარო სკოლა PataraPamaji@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყუნეთის საჯარო სკოლა sakuneti@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საძელის საჯარო სკოლა sadzeli@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვირის საჯარო სკოლა sviri@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისის საჯარო სკოლა skhvilisi@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყემლანის საჯარო სკოლა tkemlani@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურავლის საჯარო სკოლა uraveli@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა Persa@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის საჯარო სკოლა Ghreli@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინუბნის საჯარო სკოლა tsinubani@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნისის საჯარო სკოლა Tsnisi@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალთბილის საჯარო სკოლა tskaltbila@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყრუთის საჯარო სკოლა Tskruti@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაქის საჯარო სკოლა chacharaki@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვინთის საჯარო სკოლა chvinta@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხეოთის საჯარო სკოლა  Kheoti@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის №1 საჯარო სკოლა vale1@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის №2 საჯარო სკოლა vale2@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის №3 საჯარო სკოლა Vale3@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის №4 საჯარო სკოლა vale4@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ქალაქ ახალციხის №1 საჯარო სკოლა akhaltsikhe1@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ქალაქ ახალციხის №2 საჯარო სკოლა akhaltsikhe2@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ქალაქ ახალციხის №3 საჯარო სკოლა akhaltsikhe3@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ქალაქ ახალციხის №4 საჯარო სკოლა akhaltsikhe4@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ქალაქ ახალციხის №5 საჯარო სკოლა Akhaltsikhe5@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ქალაქ ახალციხის №6 საჯარო სკოლა akhaltsikhe6@mes.gov.ge 

ახალციხე სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა akhaltsikhe7@mes.gov.ge 



ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის საჯარო სკოლა  akhmatskuri@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბირკიანის საჯარო სკოლა birkiani@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისის საჯარო სკოლა Duisi@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუმასტურის საჯარო სკოლა dumasturi@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანის №1 საჯარო სკოლა zemoalvani1@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანის №2 საჯარო სკოლა ZemoAlvani2@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისწყალის საჯარო სკოლა kasristskali@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის №1 საჯარო სკოლა Matani1@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის №2 საჯარო სკოლა matani2@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღრაანის საჯარო სკოლა maghraani@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადუქნარის საჯარო სკოლა  Naduknari@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ომალოს საჯარო სკოლა OMALO@MES.GOV.GE 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჟიოს საჯარო სკოლა Ozhio@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოსიაურის საჯარო სკოლა akhosiauri@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოს საჯარო სკოლა sakobiano@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანის საჯარო სკოლა KvemoAlvani@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურის საჯარო სკოლა Kistauri@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვარელწყლის საჯარო სკოლა kvarelstskali@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორხელის საჯარო სკოლა KHorkheli@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოს საჯარო სკოლა jokolo@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ქალაქ ახმეტის №1 საჯარო სკოლა Akhmeta1@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ქალაქ ახმეტის №2 საჯარო სკოლა Akhmeta2@mes.gov.ge 

ახმეტა სსიპ - ქალაქ ახმეტის №3 საჯარო სკოლა schools@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის №11 საჯარო სკოლა batumi11@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის №1 საჯარო სკოლა batumi1@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №10 საჯარო სკოლა batumi10@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო სკოლა Batumi13@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა batumi14@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №15 საჯარო სკოლა batumi15@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №16 საჯარო სკოლა batumi16@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №17 საჯარო სკოლა batumi17@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №18 საჯარო სკოლა batumi18@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №2 საჯარო სკოლა batumi2@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა batumi20@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №22 საჯარო სკოლა batumi22@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №23 საჯარო სკოლა batumi23@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №25 საჯარო სკოლა batumi25@mes.gov.ge 



ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №26 საჯარო სკოლა Batumi26@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №27 საჯარო სკოლა Batumi27@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №28 საჯარო სკოლა batumi28@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №29 საჯარო სკოლა batumi29@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა batumi3@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №30 საჯარო სკოლა batumi30@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №31 საჯარო სკოლა batumi31@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №4 საჯარო სკოლა batumi4@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №5 საჯარო სკოლა batumi5@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა batumi6@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №7 საჯარო სკოლა batumi7@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №8 საჯარო სკოლა batumi8@mes.gov.ge 

ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №9 საჯარო სკოლა batumi9@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმის №1 საჯარო სკოლა Dimi1@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმის №2 საჯარო სკოლა Dimi2@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმის საჯარო სკოლა Dimi@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხის საჯარო სკოლა vartsikhe@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეგნის №1 საჯარო სკოლა zegani1@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეგნის №2 საჯარო სკოლა www.zegani2@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე ობჩის საჯარო სკოლა meoreObcha@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეთის საჯარო სკოლა nergeeti@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ობჩის საჯარო სკოლა PirveliObcha@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როკითის საჯარო სკოლა Rokiti@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლა Rokhi@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკრაულის საჯარო სკოლა Sakraula@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათის №1 საჯარო სკოლა Persatis1@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათის №2 საჯარო სკოლა persati2@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალთაშუის საჯარო სკოლა tckaltashua@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანის საჯარო სკოლა Khani@mes.gov.ge 

ბაღდათი 

სსიპ - გიორგი გეწაძის სახელობის ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

პირველი ობჩის საჯარო სკოლა getsadzePirveliObcha@mes.gov.ge 

ბაღდათი 

სსიპ - კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ წითელხევის საჯარო სკოლა kpTsitelkhevi@mes.gov.ge 

ბაღდათი 

სსიპ - ტარიელ კვირიკაშვილის სახელობის ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ წითელხევის საჯარო სკოლა tkTsitelkhevi@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ქალაქ ბაღდათის №1 საჯარო სკოლა baghdati1@mes.gov.ge 

ბაღდათი სსიპ - ქალაქ ბაღდათის №2 საჯარო სკოლა Baghdati2@mes.gov.ge 



ბოლნისი 

სსიპ - არიფ ალიევის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ტალავერის №1 საჯარო სკოლა talaveri1@mes.gov.ge 

ბოლნისი 

სსიპ - ასლან შაინიძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

დისველის საჯარო სკოლა disveli@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა თამარისის საჯარო სკოლა tamarisi@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთის №1 საჯარო სკოლა kazreti1@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთის №2 საჯარო სკოლა Mail-Kazreti2@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკაურთის საჯარო სკოლა Akaurta@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლნისის საჯარო სკოლა skbolnisi@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეტას საჯარო სკოლა  grta@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარბაზის საჯარო სკოლა Darbazi@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამხუტის საჯარო სკოლა mamkhuti@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანას საჯარო სკოლა Mukhrana@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახიდურის საჯარო სკოლა nakhiduri@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევანის საჯარო სკოლა Ratevani@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთის საჯარო სკოლა savaneti@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერის №2 საჯარო სკოლა talaveri2@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარიზის საჯარო სკოლა Parizi@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არქევნის საჯარო სკოლა KvemoArkevani@mes.gov.ge 

ბოლნისი 

სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოლნისის №1 საჯარო 

სკოლა kvemobolnisi1@mes.gov.ge 

ბოლნისი 

სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოლნისის №2 საჯარო 

სკოლა kvemobolnisi2@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლა bolkveshi@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავის საჯარო სკოლა tsurtavi@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ქვეშის საჯარო სკოლა dzvelikveshi@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაპალის საჯარო სკოლა chapala@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხატისოფლის საჯარო სკოლა khatisopeli@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისყურის საჯარო სკოლა khidiskuri@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯავშანიანის საჯარო სკოლა javshaniani@mes.gov.ge 

ბოლნისი 

სსიპ - ემზარ რეხვიაშვილის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ რაჭისუბნის საჯარო სკოლა Rachisubani@mes.gov.ge 

ბოლნისი 

სსიპ - საბა დადვანის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ტანძიის საჯარო სკოლა SCHOOLS/Tandzia@mes.gov.ge 

ბოლნისი 

სსიპ - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის  ქალაქ ბოლნისის №1 საჯარო 

სკოლა bolnisi1@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ქალაქ ბოლნისის №2 საჯარო სკოლა bolnisi2@mes.gov.ge 



ბოლნისი სსიპ - ქალაქ ბოლნისის №3 საჯარო სკოლა bolnisi3@mes.gov.ge 

ბოლნისი სსიპ - ქალაქ ბოლნისის №5 საჯარო სკოლა Bolnisi5@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბის საჯარო სკოლა borAkhaldaba@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის საჯარო სკოლა bakuriani@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერის საჯარო სკოლა Tsaghveri@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანდეზიტის საჯარო სკოლა Andeziti@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალანთას საჯარო სკოლა Balanta@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვირის საჯარო სკოლა Dviri@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორტანეთის საჯარო სკოლა Kortaneti@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოლითის საჯარო სკოლა borMoliti@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ რველის საჯარო სკოლა Rveli@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაწყურის საჯარო სკოლა Tabatskuri@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვაბისხევის საჯარო სკოლა kvabiskhevi@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვიბისის საჯარო სკოლა kvibisi@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისჯვარის საჯარო სკოლა Tsikhisjvari@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევის საჯარო სკოლა chobiskhevi@mes.gov.ge 

ბორჯომი 

სსიპ - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ტაძრისის საჯარო სკოლა Tadzrisi@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ქალაქ ბორჯომის №1 საჯარო სკოლა borjomi1@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ქალაქ ბორჯომის №3 საჯარო სკოლა borjomi3@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ქალაქ ბორჯომის №4 საჯარო სკოლა borjomi4@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ქალაქ ბორჯომის №6 საჯარო სკოლა borjomi6@mes.gov.ge 

ბორჯომი სსიპ - ქალაქ ბორჯომის ლიკანის საჯარო სკოლა Likani@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქთაქლის საჯარო სკოლა Aktaklia@mes.qov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი სამგორის საჯარო სკოლა AkhaliSamgori@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა garAkhalsopeli@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლა garGamarjveba@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანის №1 საჯარო სკოლა vaziani1@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანის №2 საჯარო სკოლა vaziani2@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახტანგისის №1 საჯარო სკოლა vakhtangisi1@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახტანგისის №2 საჯარო სკოლა vakhtangisi2@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაზაქენდის საჯარო სკოლა tazakendi@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელეთის საჯარო სკოლა Teleti@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალინინოს საჯარო სკოლა kalinino@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისის საჯარო სკოლა krtsanisi@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლემშვენიერას საჯარო სკოლა lemshvaniera@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის №1 საჯარო სკოლა Martkopi1@mes.gov.ge 



გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის №2 საჯარო სკოლა martkopi2@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუღანლოს საჯარო სკოლა garMughanlo@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანის საჯარო სკოლა muxrovani@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგების საჯარო სკოლა nagebi@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაზარლოს საჯარო სკოლა nazarlosskola@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლა Norio@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №1 საჯარო სკოლა Sartichala1@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №2 საჯარო სკოლა sartichala2@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №3 საჯარო სკოლა Sartichala3@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ საცხენისის საჯარო სკოლა Satskhenisi@mes.gov.ge 

გარდაბანი 

სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოლადაანთკარის საჯარო 

სკოლა foladaantkari@mes.qov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქესალოს საჯარო სკოლა garkesalo@mes.gov.ge 

გარდაბანი 

სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო კაპანახჩის საჯარო 

სკოლა Kvemokapanakhchi@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარათაკლიას საჯარო სკოლა karataklia@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალას საჯარო სკოლა garkarajala@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯანდარას საჯარო სკოლა garjandara@mes.gov.ge 

გარდაბანი 

სსიპ - ზურაბ ბეგიაშვილის სახელობის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კუმისის საჯარო სკოლა kumisi@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - ლევან დევდარიანის სახელობის ქალაქ გარდაბნის №1 საჯარო სკოლა gardabani1@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - ქალაქ გარდაბნის №3 საჯარო სკოლა gardabani3@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - ქალაქ გარდაბნის №4 საჯარო სკოლა gardabani4@mes.gov.ge 

გარდაბანი სსიპ - ქალაქ გარდაბნის №6 საჯარო სკოლა gardabani6@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - აკაკი კივილაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №8 საჯარო სკოლა tbilisi8@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი 

სსიპ - დავით სარაჯიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №16 საჯარო 

სკოლა tbilisi16@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი 

სსიპ - ვახტანგ გზირიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №173 საჯარო 

სკოლა tbilisi173@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ვოვა ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №3 საჯარო სკოლა svetlanarurua@yahoo.com 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ნოდარ ახალკაცის სახელობის ქალაქ თბილისის №9 საჯარო სკოლა tbilisi9@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №10 საჯარო სკოლა tbilisi10@mes.gov.ge 



გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №11 საჯარო სკოლა tbilisi11@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №114 საჯარო სკოლა tbilisi114@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №115 საჯარო სკოლა tbilisi115@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №118 საჯარო სკოლა tbilisi118@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №119 საჯარო სკოლა tbilisi119@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №12 საჯარო სკოლა tbilisi12@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №120 საჯარო სკოლა tbilisi120@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №129 საჯარო სკოლა tbilisi129@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №132 საჯარო სკოლა tbilisi132@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №133 საჯარო სკოლა tbilisi133@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №136 საჯარო სკოლა Tbilisi136@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №138 საჯარო სკოლა Tbilisi138@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №14 საჯარო სკოლა tbilisi14@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №141 საჯარო სკოლა tbilisi141@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №142 საჯარო სკოლა tbilisi142@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №143 საჯარო სკოლა tbilisi143@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №149 საჯარო სკოლა tbilisi149@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №154 საჯარო სკოლა tbilisi154@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №159 საჯარო სკოლა tbilisi159@mes.gov.ge 



გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №160 საჯარო სკოლა tbilisi160@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №167 საჯარო სკოლა tbilisi167@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №174 საჯარო სკოლა tbilisi174@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №175 საჯარო სკოლა tbilisi175@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №177 საჯარო სკოლა tbilisi177@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №181 საჯარო სკოლა tbilisi181@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №190 საჯარო სკოლა tbilisi190@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №191 საჯარო სკოლა tbilisi191@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №200 საჯარო სკოლა tbilisi200@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №207 საჯარო სკოლა tbilisi207@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №208 საჯარო სკოლა Tbilisi208@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №209 საჯარო სკოლა Tbilisi209@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №32 საჯარო სკოლა tbilisi32@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №39 საჯარო სკოლა tbilisi39@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №45 საჯარო სკოლა tbilisi45@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №48 საჯარო სკოლა tbilisi48@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №59 საჯარო სკოლა tbilisi59@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №6 საჯარო სკოლა tbilisi6@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №69 საჯარო სკოლა tbilisi69@mes.gov.ge 



გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №71 საჯარო სკოლა tbilisi71@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ქალაქ თბილისის №79 საჯარო სკოლა tbilisi79@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ თბილისის №112 საჯარო სკოლა Tbilisi112@mes.gov.ge 

გლდანი-

ნაძალადევი სსიპ - ცოტნე დადიანის სახელობის ქალაქ თბილისის №113 საჯარო სკოლა tbilisi113@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ძევერის საჯარო სკოლა Dzevera@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდის საჯარო სკოლა gorarashenda@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოს საჯარო სკოლა Arbo@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის საჯარო სკოლა ateni@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის საჯარო სკოლა Adzvi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა gorakhaldaba@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახრისის საჯარო სკოლა akhrisi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუკის საჯარო სკოლა berbuki@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა bershueti@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბნავისის საჯარო სკოლა bnavisi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოშურის საჯარო სკოლა boshuri@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცის საჯარო სკოლა Ditsi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნიქოზის საჯარო სკოლა zemoNikozi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხვითის საჯარო სკოლა zemokhviti@email.mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტის საჯარო სკოლა zerti@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზის საჯარო სკოლა tortizamesgov@ge.com 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთის №1 საჯარო სკოლა karaleti1@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთის №2 საჯარო სკოლა Karaleti2@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბის საჯარო სკოლა karbi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბლის საჯარო სკოლა Kirbli@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის საჯარო სკოლა  mereti@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეღვრეკისის საჯარო სკოლა meghvrekisi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა Mejvriskhevi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთარშენის საჯარო სკოლა 0tarsheni@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა გარეჯვრის საჯარო სკოლა pataragarejvari@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევის საჯარო 

სკოლა PataraMejvriskhevi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ რეხის საჯარო სკოლა rekha@mes.gov.ge 



გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათემოს საჯარო სკოლა satemo@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთის საჯარო სკოლა sakasheti@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის საჯარო სკოლა skra@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდის საჯარო სკოლა Tiniskhidi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირძნისის საჯარო სკოლა tirdznisi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის საჯარო სკოლა tkviavi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ უფლისციხის საჯარო სკოლა Uplistsikhe@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის საჯარო სკოლა Plavi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა pkhvenisi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეს საჯარო სკოლა qere@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელის საჯარო სკოლა Kvakhvreli@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო სობისის საჯარო სკოლა kvemosobisi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვითის საჯარო სკოლა kvemokhviti@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისის საჯარო სკოლა kitsnisi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშვების საჯარო სკოლა Shavshvebi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლა shindisi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის საჯარო სკოლა tsitelubani@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბნის საჯარო სკოლა kheltubani@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლა gorkhidistavi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის საჯარო სკოლა khurvaleti@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ერედვის მუნიციპალიტეტის ერგნეთ-მამისაანთუბნის საჯარო სკოლა ErgnetiMamis@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ გორის №9 საჯარო სკოლა gori9@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - ვასილ განჯელაშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სვენეთის საჯარო სკოლა sveneti@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ვარიანის საჯარო სკოლა Variani@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - კირიონ II-ის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო 

ნიქოზის საჯარო სკოლა KvemoniKozi@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - მიხეილ ცერცვაძის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ზეღდულეთის საჯარო სკოლა zeghduleti@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - ნიკოლოზ (ნიკო) კეცხოველის სახელობის ქალაქ გორის №1 საჯარო 

სკოლა gori1@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - ნოდარ ხადურის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის 

საჯარო სკოლა gorkveshi@mes.gov.ge 

გორი 

სსიპ - ოთარ ჩხეიძის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ყელქცეულის საჯარო სკოლა kelktseuli@mes.gov.ge 



გორი 

სსიპ - ოლეგ ჭონიშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბეთლემის საჯარო სკოლა betlemi@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №10 საჯარო სკოლა gori10@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №11 საჯარო სკოლა gori11@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №12 საჯარო სკოლა gori12@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №2 საჯარო სკოლა gori2@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №3 საჯარო სკოლა gori3@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №4 საჯარო სკოლა gori4@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №5 საჯარო სკოლა gori5@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №6 საჯარო სკოლა gori6@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №7 საჯარო სკოლა gori7@mes.gov.ge 

გორი სსიპ - ქალაქ გორის №8 საჯარო სკოლა gori8@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურამ ჭილაშვილის სახელობის ქალაქ გურჯაანის №4 საჯარო სკოლა Gurjaani4@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდის საჯარო სკოლა gurArashenda@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშნის საჯარო სკოლა akhasheni@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხის საჯარო სკოლა bakurtsikhe@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანის საჯარო სკოლა sopgurjaani@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლა vazisubani@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანის საჯარო სკოლა Vachnadziani@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხის საჯარო სკოლა Velistsikhe@gmail.mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა kalauri@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა Kardenakchi@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთის საჯარო სკოლა kachreti@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლაგის საჯარო სკოლა kolagi@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელაანის საჯარო სკოლა Melaani@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუკუზნის საჯარო სკოლა Mukuzani@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანის საჯარო სკოლა shashiani@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის საჯარო სკოლა chalaubani@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლაყის საჯარო სკოლა chumlaki@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანდარის საჯარო სკოლა chandari@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭერემის საჯარო სკოლა cheremi@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმითის საჯარო სკოლა jimiti@mes.gov.ge 

გურჯაანი 

სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის სახელობის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვეჯინის საჯარო სკოლა vejini@mes.gov.ge 

გურჯაანი 

სსიპ - სოსო ღვინიაშვილის სახელობის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ზემო კაჭრეთის საჯარო სკოლა ZemoKachreti@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - ქალაქ გურჯაანის №1 საჯარო სკოლა gurjaani1@mes.gov.ge 



გურჯაანი სსიპ - ქალაქ გურჯაანის №2 საჯარო სკოლა Gurjaani2@mes.gov.ge 

გურჯაანი სსიპ - ქალაქ გურჯაანის №3 საჯარო სკოლა gurjaani3@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიკის საჯარო 

სკოლა arboshiki@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოსკალოს 

საჯარო სკოლა arkhiloskalo@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო მაჩხაანის საჯარო 

სკოლა ZemoMachkhaani@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედის №1 საჯარო 

სკოლა zemokedi1@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედის №2 საჯარო 

სკოლა ZemoKedi2@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზაანის საჯარო სკოლა ozaani@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ საბათლოს საჯარო 

სკოლა sabatlo@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთაწყაროს საჯარო 

სკოლა samtatskaro@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოს საჯარო 

სკოლა samreklo@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფიროსმანის საჯარო 

სკოლა Pirosmani@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქედის საჯარო 

სკოლა KvemoKedi@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო 

სკოლა dedKhornabuji@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო 

სსიპ - პროფესორ ავთანდილ პოპიაშვილის სახელობის დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლა dedGamarjveba@mes.go.ge 

დედოფლისწყარო სსიპ - ქალაქ დედოფლისწყაროს №1 საჯარო სკოლა dedoplistskaro1@mes.gov.ge 

დედოფლისწყარო სსიპ - ქალაქ დედოფლისწყაროს №2 საჯარო სკოლა Dedoplistskaro2@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - დიმიტრი უზნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №22 საჯარო სკოლა tbilisi22@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №100 საჯარო სკოლა tbilisi100@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №116 საჯარო სკოლა tbilisi116@mes.gov.ge 



დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №130 საჯარო სკოლა tbilisi130@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №140 საჯარო სკოლა tbilisi140@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №147 საჯარო სკოლა tbilisi147@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №155 საჯარო სკოლა tbilisi155@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №166 საჯარო სკოლა tbilisi166@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №169 საჯარო სკოლა tbilisi169@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №2 საჯარო სკოლა tbilisi2@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №220 საჯარო სკოლა 220sajaroskola@gmail.com 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №26 საჯარო სკოლა tbilisi26@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №4 საჯარო სკოლა tbilisi4@mes.gov.ge 

დიდუბე-

ჩუღურეთი სსიპ - ქალაქ თბილისის №5 საჯარო სკოლა tbilisi5@mes.gov.ge 

დმანისი 

სსიპ - ბაქირ კარალოვის სახელობის დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

იფნარის საჯარო სკოლა ipnari@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლა Amamlo@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაზაქლოს საჯარო სკოლა bazaklo@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსლების საჯარო სკოლა Boslebi@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადის საჯარო სკოლა  dmaGantiadi@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუთის საჯარო სკოლა guguti@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგარახლოს საჯარო სკოლა dagarakhlo@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი დმანისის საჯარო სკოლა DidiDmanisi@mes.gov.ge 

დმანისი 

სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კარაბულახის საჯარო 

სკოლა zemokarabulakhi@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ოროზმანის საჯარო სკოლა zemoorozmani@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ იაღუფლოს საჯარო სკოლა Iaghuplo@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირგანჩაის საჯარო სკოლა irganchai@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკლიანის საჯარო სკოლა AZkakliani@mes.gov.ge 



დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ კამარლოს საჯარო სკოლა kamarlo@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ კამიშლოს საჯარო სკოლა kamishlo@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზილაჯლოს საჯარო სკოლა kiziladjlo@yahoo.com 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზილქილისას საჯარო სკოლა dmaKizilkilisa@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშავერას საჯარო სკოლა MASHAVERA@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანის საჯარო სკოლა Pantiani@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ საფარლოს საჯარო სკოლა saparlo@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტნუსის საჯარო სკოლა Tnusi@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ოროზმანის საჯარო სკოლა KvemoOrozmani@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯავახის საჯარო სკოლა Javakhi@mes.gov.ge 

დმანისი 

სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის დმანისის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გომარეთის საჯარო სკოლა Gomareti@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - ქალაქ დმანისის №1 საჯარო სკოლა dmanisissajaro1@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - ქალაქ დმანისის №2 საჯარო სკოლა dmanisi2@mes.gov.ge 

დმანისი სსიპ - ქალაქ დმანისის №3 საჯარო სკოლა dmanisi3@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალის საჯარო სკოლა zhinvali@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ფასანაურის №2 საჯარო სკოლა Tsitlianebi@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოსხევის საჯარო სკოლა abanoskhevi@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანანურის საჯარო სკოლა Ananuri@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაგვისპირის საჯარო სკოლა Aragvispiri@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ არღუნის საჯარო სკოლა arghuni@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაზალეთის საჯარო სკოლა dusbazaleti@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარისახოს საჯარო სკოლა Barisakho@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბულაჩაურის საჯარო სკოლა bulachauri@mes.gov.ge 

დუშეთი 

სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლაანთკარის საჯარო 

სკოლა grigolaantkari@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდრუხის საჯარო სკოლა Gudrukhi@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანდუკის საჯარო სკოლა Zanduki@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაიშაურების საჯარო სკოლა kaishaurebi@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამოვანის საჯარო სკოლა lamovani@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანაანთკარის საჯარო სკოლა lapanaantkari@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღაროსკარის საჯარო სკოლა Magharoskari@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელიანის საჯარო სკოლა gremiskhevi@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლეთის საჯარო სკოლა mleta@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მჭადიჯვრის საჯარო სკოლა mchadijvari@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოძისის საჯარო სკოლა odzisi@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ პავლეურის საჯარო სკოლა pavleuri@mes.gov.ge 



დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირმისაანთკარის საჯარო სკოლა pirmisaantkari@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკრამულის საჯარო სკოლა sakramuli@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საშაბუროს საჯარო სკოლა Sashaburo@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშეთის საჯარო სკოლა Kvesheti@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვავილის საჯარო სკოლა yvavili@mec.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შატილის საჯარო სკოლა shatili@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფხოს საჯარო სკოლა Shuapkho@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუახევის საჯარო სკოლა dusShuakhevi@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩარგლის საჯარო სკოლა chargali@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩირიკის საჯარო სკოლა Chiriki@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭართლის საჯარო სკოლა chartali@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭილურტის საჯარო სკოლა chilurti@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოპორტის საჯარო სკოლა Choporti@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს საჯარო სკოლა teamelikishvili@gmail.com 

დუშეთი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ დუშეთის №1 საჯარო სკოლა Dusheti1@mes.gov.ge 

დუშეთი 

სსიპ - იაკობ ტრიპოლსკის სახელობის დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა 

ფასანაურის №1 საჯარო სკოლა Pasanauri@mes.gov.ge 

დუშეთი სსიპ - ქალაქ დუშეთის №2 საჯარო სკოლა dusheti2@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - აფხაზეთის №2 საჯარო სკოლა apkhazeti2@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო 

სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო 

სკოლა tbilisi199@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - თბილისის პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლა tbilisiexp@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის №41 საჯარო სკოლა tbilisi41@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ თბილისის №62 საჯარო სკოლა tbilisi62@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - სოფიკო ჭიაურელის სახელობის ქალაქ თბილისის №54 საჯარო სკოლა tbilisi54@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №102 საჯარო სკოლა tbilisi102@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №122 საჯარო სკოლა tbilisi122@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №123 საჯარო სკოლა tbilisi123@mes.gov.ge 



ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №126 საჯარო სკოლა tbilisi126@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №128 საჯარო სკოლა tbilisi128@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №137 საჯარო სკოლა tbilisi137@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №151 საჯარო სკოლა tbilisi151@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №158 საჯარო სკოლა tbilisi158@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №161 საჯარო სკოლა tbilisi161@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №162 საჯარო სკოლა tbilisi162@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №165 საჯარო სკოლა tbilisi165@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №17 საჯარო სკოლა tbilisi17@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №171 საჯარო სკოლა tbilisi171@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №186 საჯარო სკოლა tbilisi186@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №192 საჯარო სკოლა tbilisi192@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №195 საჯარო სკოლა tbilisi195@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა tbilisi198@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა tbilisi203@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №210 საჯარო სკოლა Tbilisi210@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №35 საჯარო სკოლა tbilisi35@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №55 საჯარო სკოლა tbilisi55@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №60 საჯარო სკოლა tbilisi60@mes.gov.ge 



ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №61 საჯარო სკოლა tbilisi61@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქალაქ თბილისის №64 საჯარო სკოლა tbilisi64@mes.gov.ge 

ვაკე-საბურთალო სსიპ - ქართველ იუნკერთა სახელობის ქალაქ თბილისის №52 საჯარო სკოლა tbilisi52@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ -  გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ ვანის №2 საჯარო სკოლა vani2@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა vanamaghleba@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბზვანის საჯარო სკოლა bzvani@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გადიდის საჯარო სკოლა gadidi@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუცხუნის საჯარო სკოლა Dutskhuni@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ბზვანის საჯარო სკოლა zedabzvani@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა გორას საჯარო სკოლა zedagorasskola@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ვანის საჯარო სკოლა zedavani@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა zeindari@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშაურის საჯარო სკოლა inashauri@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ისრითის საჯარო სკოლა isriti@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისძირის საჯარო სკოლა vanMtisdziri@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელეფონის საჯარო სკოლა Mikeleponi@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუქედის საჯარო სკოლა mukedi@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჯოხეთის საჯარო სკოლა onjoxeti@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ რომანეთის საჯარო სკოლა Romaneti@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალომინაოს საჯარო სკოლა schools/salominao@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოს საჯარო სკოლა vansalkhino@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულორის საჯარო სკოლა sulori@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტობანიერის საჯარო სკოლა schools/tobanieri@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ უხუთის საჯარო სკოლა ukhuti@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერეთის საჯარო სკოლა pereta@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა გორას საჯარო სკოლა KvedaGora@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმურის საჯარო სკოლა kumuri@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაგორას საჯარო სკოლა shuagora@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხესულორის საჯარო სკოლა Tsikhesulori@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძულუხის საჯარო სკოლა dzulikhi@mes.gov.ge 

ვანი 

სსიპ - ტიციან ტაბიძის სახელობის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუამთას 

საჯარო სკოლა Shuamta@mes.gov.ge 

ვანი სსიპ - ქალაქ ვანის №1 საჯარო სკოლა vani1@mes.gov.ge 



ვანი 

სსიპ - შოთა ხურციძის სახელობის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

საპრასიის საჯარო სკოლა saprasia@mes.gov.ge 

ზესტაფონი 

სსიპ - ზაზა ფერაძის სახელობის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

შორაპნის საჯარო სკოლა shorapani@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალავერდის საჯარო სკოლა alaverdi@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის საჯარო სკოლა argveta@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსლევის საჯარო სკოლა Boslevi@mes.govge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილიკაურის საჯარო სკოლა dilikauri@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საქარის საჯარო სკოლა zedasakara@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოვრეთის საჯარო სკოლა zovreti@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილემის საჯარო სკოლა ilemi@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვალითის საჯარო სკოლა kvaliti@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეეთის საჯარო სკოლა kldeeti@mes.gov.ge 

ზესტაფონი 

სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირის №1 საჯარო 

სკოლა meoresviri1@mes.gov.ge 

ზესტაფონი 

სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირის №2 საჯარო 

სკოლა MeoreSviri2@mes.gov.ge 

ზესტაფონი 

სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი სვირის საჯარო 

სკოლა pirvelisviri@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ რკვიის საჯარო სკოლა rkvia@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულის საჯარო სკოლა rodinauli@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაკინის საჯარო სკოლა tabakini@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუთის საჯარო სკოლა puti@mes.gov.ge 

ზესტაფონი 

სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოს №1 საჯარო 

სკოლა kvsazano1@mes.gov.ge 

ზესტაფონი 

სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოს №2 საჯარო 

სკოლა kvsazano2@mes.gov.ge 

ზესტაფონი 

სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოს №3 საჯარო 

სკოლა kvsazano3@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საქარის საჯარო სკოლა kvsaqara@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შროშის საჯარო სკოლა shrosha@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხენთაროს საჯარო სკოლა tskhentaro@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროს საჯარო სკოლა tskhratskaro@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძირულის საჯარო სკოლა dzirula@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წევის საჯარო სკოლა tseva@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - რევაზ მუმლაძის სახელობის ქალაქ ზესტაფონის №7 საჯარო სკოლა zestaponi7@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №1 საჯარო სკოლა zestaponi1@mes.gov.ge 



ზესტაფონი სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №2 საჯარო სკოლა zestaponi2@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №3 საჯარო სკოლა zestafoni3@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №4 საჯარო სკოლა zestaponi4@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №5 საჯარო სკოლა zestaponi5@mes.gov.ge 

ზესტაფონი სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №6 საჯარო სკოლა zestaponi6@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №1 საჯარო სკოლა zugdidi1@mes.gov.ge 

ზუგდიდი 

სსიპ - ალექსანდრე საჯაიას სახელობის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ოდიშის №1 საჯარო სკოლა 0dishi1@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლა zugAbastumani@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალერტკარის საჯარო სკოლა  Grigolishi@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიის საჯარო სკოლა Anaklia@mes.gov.ge 

ზუგდიდი 

სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალაბასთუმნის საჯარო 

სკოლა akhalabastumani@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალკახათის საჯარო სკოლა Akhalkakhati@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა zugAkhalsopeli@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურის საჯარო სკოლა Ganmukhuri@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის №1 საჯარო სკოლა Darcheli1@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის №2 საჯარო სკოლა Darcheli2@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინეძის საჯარო სკოლა Didinedzi@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეტის საჯარო სკოლა ergeta@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედაეწერის საჯარო სკოლა zedaetseri@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის №1 საჯარო სკოლა ingiri1@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის №2 საჯარო სკოლა ingiri2skola@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათის №1 საჯარო სკოლა Kakhati1@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათის №2 საჯარო სკოლა Kakhati2@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკის საჯარო სკოლა koki@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელის საჯარო სკოლა kortskheli@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენის საჯარო სკოლა Narazeni@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოდიშის №2 საჯარო სკოლა Odishi2@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონარიის საჯარო სკოლა onaria@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიის საჯარო სკოლა Orsantia@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულუს საჯარო სკოლა Orulu@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა zugOktomberi@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყის საჯარო სკოლა Rike@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლა Rukhi@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყაიის საჯარო სკოლა tkaia@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურთის საჯარო სკოლა Urta@mes.gov.ge 



ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულიშკარის საჯარო სკოლა kulishkari@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონის საჯარო სკოლა schools/shamgona@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხორიის საჯარო სკოლა chkhoria@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცაიშის საჯარო სკოლა Tsaishi@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაქვინჯის საჯარო სკოლა Chaqvinji@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭითაწყარის საჯარო სკოლა Chitatskari@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭკადუაშის საჯარო სკოლა Chkaduashi@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარის №1 საჯარო სკოლა Jikhashkari1@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარის №2 საჯარო სკოლა Jikhashkari2@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუმის საჯარო სკოლა juma@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლა zugdidi7@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა zugdidi2@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №10 საჯარო სკოლა zugdidi10@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №11 საჯარო სკოლა zugdidi11@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №12 საჯარო სკოლა zugdidi12@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №3 საჯარო სკოლა zugdidi3@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №4 საჯარო სკოლა zugdidi4@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №5 საჯარო სკოლა zugdidi5@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №6 საჯარო სკოლა zugdidi6@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №8 საჯარო სკოლა zugdidi8@mes.gov.ge 

ზუგდიდი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №9 საჯარო სკოლა zugdidi9@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო 

სსიპ - ამრიდონ ჩეგიანის სახელობის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ პატარა ირაგის საჯარო სკოლა patarairaga@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო 

სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

დიდი თონეთის საჯარო სკოლა diditoneti@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო 

სსიპ - ვასილ ბარნოვის სახელობის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

კოდის საჯარო სკოლა schools/koda@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო 

სსიპ - ვლადიმერ დავითაშვილის სახელობის თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ საღრაშენის საჯარო სკოლა saghrasheni@mes.cov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისის №1 საჯარო სკოლა manglisi1@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალექსეევკის საჯარო სკოლა alekseevka@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთის საჯარო სკოლა asureti@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო 

სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო 

სკოლა axalsofeliskola@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოგვის საჯარო სკოლა bogvi@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორბალოს საჯარო სკოლა Borbalo@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლა Golteti@mes.gov.ge 



თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდგორის საჯარო სკოლა didgoriskola@gmail.com 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ენაგეთის საჯარო სკოლა enageti@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ერტისის საჯარო სკოლა ertisi@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბეთის საჯარო სკოლა orbeti@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთის საჯარო სკოლა samghereti@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშვილდის საჯარო სკოლა samshvildeskola@mes.cov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოსალარის საჯარო სკოლა Kosalari@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოუბანის საჯარო სკოლა schools/ghoubani@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ შავსაყდარის საჯარო სკოლა shavsakdari@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთას საჯარო სკოლა Chkhikvta@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროს საჯარო სკოლა tetTsintskaro@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭივჭავის საჯარო სკოლა chivchavi@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის საჯარო სკოლა tetkhaishi@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარას საჯარო სკოლა jvarasskola@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს №1 საჯარო სკოლა tetritskaro1@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს №2 საჯარო სკოლა tetritskaro2@mes.gov.ge 

თეთრი წყარო 

სსიპ - ხრა ძმა ხერხეულიძის სახელობის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მარაბდის საჯარო სკოლა marabda@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის საჯარო სკოლა akura@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანის საჯარო სკოლა artani@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საჯარო სკოლა busheti@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულგულის საჯარო სკოლა gulgula@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანთის საჯარო სკოლა vanta@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბნის საჯარო სკოლა telvardisubani@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრიწყლების საჯარო სკოლა Tetritsklebi@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოს საჯარო სკოლა ikalto@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კისისხევის საჯარო სკოლა kisiskhevi@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლის საჯარო სკოლა kondoli@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის საჯარო სკოლა kurdghelauri@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურის საჯარო სკოლა schools/lapankuri@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულის საჯარო სკოლა napareuli@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის საჯარო სკოლა Ruispiri@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველის საჯარო სკოლა Pshaveli@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხოდაშნის საჯარო სკოლა kvemokhodasheni@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის საჯარო სკოლა telKarajala@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის საჯარო სკოლა tsinandali@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ თელავის №4 საჯარო სკოლა telavi4@mes.gov.ge 



თელავი სსიპ - მეფე ერეკლე II-ის სახელობის ქალაქ თელავის №1 საჯარო სკოლა telavi1@mes.gov.ge 

თელავი 

სსიპ - ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის ქალაქ თელავის №3 საჯარო 

სკოლა telavi3@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - ქალაქ თელავის №2 საჯარო სკოლა telavi2@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - ქალაქ თელავის №5 საჯარო სკოლა telavi5@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - ქალაქ თელავის №6 საჯარო სკოლა telavi6@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - ქალაქ თელავის №7 საჯარო სკოლა telavi7@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - ქალაქ თელავის №8 საჯარო სკოლა telavi8@mes.gov.ge 

თელავი სსიპ - ქალაქ თელავის №9 საჯარო სკოლა telavi9@mes.gov.ge 

თერჯოლა 

სსიპ - ბადრი ბასილაძის სახელობის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჭოგნარის საჯარო სკოლა terChognari@mes.gov.ge 

თერჯოლა 

სსიპ - გურამ ქარქაშაძის სახელობის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ღვანკითის საჯარო სკოლა ghvankiti@mes.gov.ge 

თერჯოლა 

სსიპ - დავით კლდიაშვილის სახელობის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ზედა სიმონეთის საჯარო სკოლა ZedaSimoneti@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ალისუბნის თემის №1 საჯარო სკოლა alisubani1@mes.gov.ge 

თერჯოლა 

სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალთერჯოლის საჯარო 

სკოლა Akhalterjola@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარდუბნის საჯარო სკოლა bardubani@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოდოგანის საჯარო სკოლა godogani@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწრის საჯარო სკოლა TerEtseri@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საზანოს საჯარო სკოლა ZedaSazano@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ თუზის საჯარო სკოლა tuzi@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვახჭირის საჯარო სკოლა kvakhchiri@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგარევის საჯარო სკოლა Nagarevi@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახშირღელის საჯარო სკოლა Nakhshirghele@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუფოთის საჯარო სკოლა rupoti@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვას საჯარო სკოლა siktarva@mes.gov.ge 

თერჯოლა 

სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სიმონეთის №1 საჯარო 

სკოლა KvedaSimoneti1@mes.gov.ge 

თერჯოლა 

სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სიმონეთის №2 საჯარო 

სკოლა kvedasimoneti2@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხარის №1 საჯარო სკოლა terChkhari@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხარის №2 საჯარო სკოლა terchkhari2@mes.gov.ge 

თერჯოლა 

სსიპ - კახაბერ ბრეგვაძის სახელობის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გოგნის საჯარო სკოლა gogni@mes.gov.ge 



თერჯოლა 

სსიპ - მალხაზ ბუცხრიკიძის სახელობის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 

ალისუბნის თემის №2 საჯარო სკოლა Alisubani2@mes.gov.ge 

თერჯოლა 

სსიპ - უშანგი სოფრომაძის სახელობის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ძევრის საჯარო სკოლა dzevri@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - ქალაქ თერჯოლის №1 საჯარო სკოლა terjola1@mes.gov.ge 

თერჯოლა სსიპ - ქალაქ თერჯოლის №2 საჯარო სკოლა terjola2@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - დაბა თიანეთის №2 საჯარო სკოლა Tianeti2@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბა სიონის საჯარო სკოლა tiaSioni@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა TiaAkhalsopeli@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოჭორმის საჯარო სკოლა Bochorma@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარიძეების საჯარო სკოლა zaridzeebi@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქარის საჯარო სკოლა Nakalakari@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟებოტის საჯარო სკოლა zhebota@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონიანთხევის საჯარო სკოლა simoniantkhevi@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუშურების საჯარო სკოლა tushurebi@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღულელების საჯარო სკოლა Ghulelebi@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩეკურაანთგორის საჯარო სკოლა Chekuraantgori@mes.gov.ge 

თიანეთი 

სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევსურთსოფლის საჯარო 

სკოლა Khevsurtsopeli@mes.gov.ge 

თიანეთი სსიპ - მირზა გელოვანის სახელობის დაბა თიანეთის №1 საჯარო სკოლა tianeti1@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - გოგიტა კიკნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №182 საჯარო სკოლა tbilisi182@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი 

სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №163 საჯარო 

სკოლა tbilisi163@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის №87 საჯარო სკოლა tbilisi87@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ზურაბ იარაჯულის სახელობის ქალაქ თბილისის №106 საჯარო სკოლა tbilisi106@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი 

სსიპ - მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №124 საჯარო 

სკოლა tbilisi124@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №103 საჯარო სკოლა tbilisi103@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №105 საჯარო სკოლა tbilisi105@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №107 საჯარო სკოლა tbilisi107@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №108 საჯარო სკოლა tbilisi108@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №117 საჯარო სკოლა tbilisi117@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №127 საჯარო სკოლა tbilisi127@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №131 საჯარო სკოლა Tbilisi131@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №139 საჯარო სკოლა tbilisi139@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №144 საჯარო სკოლა tbilisi144@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №145 საჯარო სკოლა tbilisi145@mes.gov.ge 



ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №146 საჯარო სკოლა tbilisi146@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №152 საჯარო სკოლა tbilisi152@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №153 საჯარო სკოლა tbilisi153@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №156 საჯარო სკოლა tbilisi156@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №157 საჯარო სკოლა tbilisi157@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №168 საჯარო სკოლა tbilisi168@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №172 საჯარო სკოლა tbilis172@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №176 საჯარო სკოლა tbilisi176@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №179 საჯარო სკოლა tbilisi179@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №180 საჯარო სკოლა tbilisi180@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №215 საჯარო სკოლა Tbilisi215@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №216 საჯარო სკოლა Tbilisi216@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №217 საჯარო სკოლა tbilisi217@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №218 საჯარო სკოლა tbilisi218@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №219 საჯარო სკოლა tbilisi219@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №65 საჯარო სკოლა tbilisi65@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №70 საჯარო სკოლა tbilisi70@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №72 საჯარო სკოლა tbilisi72@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №74 საჯარო სკოლა tbilisi74@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №76 საჯარო სკოლა tbilisi76@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №81 საჯარო სკოლა tbilisi81@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №82 საჯარო სკოლა tbilisi82@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №83 საჯარო სკოლა tbilisi83@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №85 საჯარო სკოლა tbilisi85@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №86 საჯარო სკოლა tbilisi86@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №89 საჯარო სკოლა tbilisi89@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №90 საჯარო სკოლა tbilisi90@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №92 საჯარო სკოლა tbilisi92@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №96 საჯარო სკოლა tbilisi96@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №97 საჯარო სკოლა isatbilisi97@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ქალაქ თბილისის №99 საჯარო სკოლა tbilisi99@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი 

სსიპ - ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №178 საჯარო 

სკოლა tbilisi178@mes.gov.ge 

ისანი-სამგორი სსიპ - ჯამბულ წურწუმიას სახელობის ქალაქ თბილისის №94 საჯარო სკოლა tbilisi94@mes.gov.ge 

კასპი 

სსიპ - გიორგი მაზნიაშვილის სახელობის კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სასირეთის საჯარო სკოლა sasireti@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღაიანის საჯარო სკოლა Aghaiani@mes.gov.ge 



კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქის საჯარო სკოლა skAkhalkalaki@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალციხის საჯარო სკოლა skAkhaltsikhe@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდალეთის საჯარო სკოლა Gudaleti@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოესის საჯარო სკოლა Doesi@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თვალადის საჯარო სკოლა tvaladi@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ იგოეთის საჯარო სკოლა igoeti@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კავთისხევის საჯარო სკოლა  kavtiskhevi@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროს საჯარო სკოლა kodistkaro@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამისყანის საჯარო სკოლა lamiskana@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის №1 საჯარო სკოლა Metekhi1@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის №2 საჯარო სკოლა  Metekhi2@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელწყაროს საჯარო სკოლა Mikeltskaro@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგოზას საჯარო სკოლა Nigoza@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის საჯარო სკოლა okami@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთავისის საჯარო სკოლა samtavisi@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქადაგიანოს საჯარო სკოლა sakadagiano@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერმის საჯარო სკოლა Perma@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო გომის საჯარო სკოლა KvemoGomi@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის საჯარო სკოლა KvemoChala@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხანდაკის საჯარო სკოლა KvemoKhandaki@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინარეხის საჯარო სკოლა Tsinarekhi@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლის საჯარო სკოლა khovle@mes.gov.ge 

კასპი 

სსიპ - პოლკოვნიკ ტარიელ შარიფაშვილის სახელობის კასპის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხანდაკის საჯარო სკოლა Zemokhandaki@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - ქალაქ კასპის №1 საჯარო სკოლა kaspi1@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - ქალაქ კასპის №2 საჯარო სკოლა kaspi2@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - ქალაქ კასპის №3 საჯარო სკოლა Kaspi3@mes.gov.ge 

კასპი სსიპ - ქალაქ კასპის №4 საჯარო სკოლა Kasp4@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ არეშფერანის საჯარო სკოლა Areshperani@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის №1 საჯარო სკოლა apeni1@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის №2 საჯარო სკოლა apeni2@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბნის საჯარო სკოლა Baisubani@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ განჯალის საჯარო სკოლა ganjali@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიმრიანის საჯარო სკოლა gvimriani@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლა giorgeti@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავითიანის საჯარო სკოლა davitiani@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბნის საჯარო სკოლა lagvardisubani@mes.gov.ge 



ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარიანის საჯარო სკოლა Tamariani@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელის საჯარო სკოლა Tela@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბლის №1 საჯარო სკოლა lagkabali1@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბლის №2 საჯარო სკოლა lagKabali@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბნის საჯარო სკოლა kartubani@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანის საჯარო სკოლა leliani@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის საჯარო სკოლა matsimi@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალგორის საჯარო სკოლა Mskhalgori@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორის საჯარო სკოლა Ninigori@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ უზუნთალის საჯარო სკოლა Uzuntala@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონის საჯარო სკოლა poni@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის საჯარო სკოლა lagKarajala@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლა lagshroma@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარის საჯარო სკოლა tsodniskari@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაბუკიანის საჯარო სკოლა chabukiani@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურის საჯარო სკოლა chiauri@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთისკარის საჯარო სკოლა heretiskari@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ქალაქ ლაგოდეხის №1 საჯარო სკოლა lagodekhi1@mes.gov.ge 

ლაგოდეხი სსიპ - ქალაქ ლაგოდეხის №3 საჯარო სკოლა Lagodekhi3@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი 

სსიპ - გია ტრაპაიძის სახელობის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ქვემო აკეთის საჯარო სკოლა kvemoaketi@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი 

სსიპ - გიორგი ლომაძის სახელობის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ლესის საჯარო სკოლა Lesa@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ემზარ წილოსანის სახელობის ქალაქ ლანჩხუთის №2 საჯარო სკოლა lanchkhuti2@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკეთის საჯარო სკოლა Aketi@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აცანის საჯარო სკოლა atsana@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა lanakhalsofeli@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამათის საჯარო სკოლა mamati@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგვზიანის საჯარო სკოლა nigvziani@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგოითის საჯარო სკოლა Nigoeti@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოშვილის საჯარო სკოლა ninoshvili@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსის საჯარო სკოლა Supsa@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრმაღელის საჯარო სკოლა Ghrmaghele@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომისუბნის საჯარო სკოლა schools/shromisubani@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთის საჯარო სკოლა shukhuti@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლა Chibati@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხათის საჯარო სკოლა chochkhati@mes.gov.ge 



ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალწმინდის საჯარო სკოლა Tskaltsminda@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანჭათის საჯარო სკოლა chanchati@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაჯალიის საჯარო სკოლა khajalia@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი 

სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთის №1 საჯარო 

სკოლა Jurukveti1@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი 

სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთის №2 საჯარო 

სკოლა jurukveti2@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი 

სსიპ - რუსლან წულაძის სახელობის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ქვიანის საჯარო სკოლა kviani@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ქალაქ ლანჩხუთის №1 საჯარო სკოლა lanchkhuti1@mes.gov.ge 

ლანჩხუთი სსიპ - ქალაქ ლანჩხუთის №3 საჯარო სკოლა lanchkhuti3@mes.gov.ge 

ლენტეხი 

სსიპ - ალექსანდრე ონიანის სახელობის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ჟახუნდერის საჯარო სკოლა Zhakhunderi@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - დაბა ლენტეხის №1 საჯარო სკოლა lentekhi1@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - დაბა ლენტეხის №2 საჯარო სკოლა Lentekhi2@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელეს საჯარო სკოლა  Mele@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რცხმელურის საჯარო სკოლა  Rtskhmeluri@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასაშის საჯარო სკოლა Sasashi@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანაგის საჯარო სკოლა   

ლენტეხი სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიხარეშის საჯარო სკოლა chikhareshi@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოლურის საჯარო სკოლა  choluri@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელედის საჯარო სკოლა Kheledi@mes.gov.ge 

ლენტეხი სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოფურის საჯარო სკოლა khopuri@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - ამრახ ასლანოვის სახელობის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

თაზაკენდის №1 საჯარო სკოლა tazakend1@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზიზკენდის საჯარო სკოლა azizkendi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალავარის საჯარო სკოლა schools/alavari@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალგეთის №1 საჯარო სკოლა algeti1@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალგეთის №2 საჯარო სკოლა algeti2@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალგეთის №3 საჯარო სკოლა Algeti3@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაფლოს საჯარო სკოლა araplo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღკულის საჯარო სკოლა akhgula@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღმამედლოს საჯარო სკოლა aghmamedlo@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი დიოკნისის საჯარო 

სკოლა Akhalidioknisi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახკერპის საჯარო სკოლა akhkerpi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახლოლალოს საჯარო სკოლა axlolalo@mes.gov.ge 



მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაიდარის საჯარო სკოლა Baidari@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაითალოს საჯარო სკოლა baitalo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეითარაბჩის საჯარო სკოლა beitarabchi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიულიბაღის საჯარო სკოლა schools/giulibaghi@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დამიაგეორარხის საჯარო 

სკოლა damiageorarxi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დამიის საჯარო სკოლა Damia@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაშტაფის საჯარო სკოლა dashtapi@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ბეგლიარის საჯარო 

სკოლა schools/didibegliari@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი მუღანლოს საჯარო 

სკოლა didimuganlo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სარალის საჯარო სკოლა zemo_saral@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაზაკენდის №2 საჯარო 

სკოლა tazakendi2@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარისის №1 საჯარო სკოლა tamarisi1@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაქალოს საჯარო სკოლა Takalo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილმაზლოს საჯარო სკოლა ilmazlo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმირის საჯარო სკოლა imiri5@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასუმლოს საჯარო სკოლა kasumlo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჩაგანის №1 საჯარო სკოლა kachagani1@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჩაგანის №2 საჯარო სკოლა kachagani2@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირაჩმუღანლოს საჯარო 

სკოლა Kirachmughanlo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირიხლოს საჯარო სკოლა kirikhlo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვკის საჯარო სკოლა kirovka@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურტლარის საჯარო სკოლა kutliari@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეჟბადინის საჯარო სკოლა lezhbadini@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადისის საჯარო სკოლა maradisi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოლაოღლის საჯარო სკოლა molaoghli@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთის საჯარო სკოლა Opreti@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბირკენდის №1 საჯარო 

სკოლა sabirkendi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოს №1 საჯარო სკოლა sadakhlo1@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოს №2 საჯარო სკოლა sadakhlo2@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლა orjonikidze@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონის საჯარო სკოლა marsioni@mes.gov.ge 



მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ულაშლოს საჯარო სკოლა ulashlo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაპანახჩის საჯარო სკოლა kapanakhchi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქესალოს საჯარო სკოლა Markesalo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქეშალოს საჯარო სკოლა keshalo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო სარალის საჯარო სკოლა kvemosarali@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს №1 საჯარო 

სკოლა gizilaclo-sashualo@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს №2 საჯარო 

სკოლა  gizilaclo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულარის საჯარო სკოლა kvemogulari@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის №1 საჯარო სკოლა Shaumiani1@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის №2 საჯარო სკოლა shaumiani2@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის №3 საჯარო სკოლა shaumiani3@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერის №2 საჯარო სკოლა shulaveri@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანახჩის საჯარო სკოლა Chanakhchi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოფის საჯარო სკოლა copis-skola@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვის საჯარო სკოლა tserakvi@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელის საჯარო სკოლა Tsereteli@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელსოფელის საჯარო 

სკოლა Tsitelsopeli@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანჯიგაზლოს საჯარო სკოლა Khanjigazlo@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხანის საჯარო სკოლა khikhani@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოჯორნის საჯარო სკოლა xocorni@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულდარის საჯარო სკოლა khuldari@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლა marJandara@mes.gov.ge 

მარნეული 

სსიპ - რომან ზოიძის სახელობის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

შულავერის №1 საჯარო სკოლა shulaveri1@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - ქალაქ მარნეულის №1 საჯარო სკოლა  marneuli1@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - ქალაქ მარნეულის №2 საჯარო სკოლა marneuli2@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - ქალაქ მარნეულის №3 საჯარო სკოლა Marneuli3@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - ქალაქ მარნეულის №4 საჯარო სკოლა marneuli4@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - ქალაქ მარნეულის №5 საჯარო სკოლა marneuli5@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - ქალაქ მარნეულის №6 საჯარო სკოლა marneuli6@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - ქალაქ მარნეულის №7 საჯარო სკოლა marneuli7@mes.gov.ge 

მარნეული სსიპ - ქალაქ მარნეულის №8 საჯარო სკოლა schools/marneuli8@mes.gov.ge 

მარტვილი 

სსიპ - ბესიკ ხულორდავას სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სალხინოს საჯარო სკოლა marSalkhino@mes.gov.ge 



მარტვილი 

სსიპ - გელა ჭედიას სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ლეციცხვაიეს საჯარო სკოლა letsitskhvaia@mes.gov.ge 

მარტვილი 

სსიპ - გიზო წულაიას სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გაჭედილის საჯარო სკოლა gachedili@mes.gov.ge 

მარტვილი 

სსიპ - იოანე მინჩხის სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ინჩხურის საჯარო სკოლა inchkhuri@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ II-ნამიკოლაოს საჯარო სკოლა meoreNamikolao@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბედათის საჯარო სკოლა abedati@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალდის საჯარო სკოლა balda@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანძის საჯარო სკოლა bandza@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურძემის საჯარო სკოლა Gurdzemi@mes.gov.ge 

მარტვილი 

სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჭყონის №1 საჯარო 

სკოლა didichkoni1@mes.gov.ge 

მარტვილი 

სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჭყონის №2 საჯარო 

სკოლა DidiChkoni2@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოშაყეს საჯარო სკოლა doshake@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დღვანას საჯარო სკოლა dghvana@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვედიდკარის საჯარო სკოლა vedidkari@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ხუნწის საჯარო სკოლა ZedaKhuntsi@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამაკონის საჯარო სკოლა tamakoni@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიწიის საჯარო სკოლა Kitsia@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურზუს საჯარო სკოლა kurzu@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედგებეს საჯარო სკოლა ledgebe@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეცავეს საჯარო სკოლა Letsave@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეხაინდრაოს საჯარო სკოლა schools/lekhaindrao@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურჩის საჯარო სკოლა mukhurchi@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებერაოს საჯარო სკოლა Nageberao@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახუნაოს საჯარო სკოლა nakhunao@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახურცილაოს საჯარო სკოლა Nakhurtsilao@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოღის საჯარო სკოლა marNogha@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონოღიას საჯარო სკოლა Onoghia@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჩეს საჯარო სკოლა oche@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთის საჯარო სკოლა sergieti@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალერის საჯარო სკოლა Taleri@mes.gov.ge 

მარტვილი 

სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ნაგვაზაოს საჯარო 

სკოლა kvedanagvazao@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაჩხურას საჯარო სკოლა Tsachkhura@mes.gov.ge 



მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნწის საჯარო სკოლა Khuntsi@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოლევის საჯარო სკოლა jolevi@mes.gov.ge 

მარტვილი 

სსიპ - ნოშრევან ჯიშკარიანის სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ზედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლა ZedaNagvazao@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - ქალაქ მარტვილის №1 საჯარო სკოლა martvili1@mes.gov.ge 

მარტვილი სსიპ - ქალაქ მარტვილის №2 საჯარო სკოლა martvili2@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - დაბა მესტიის №1 საჯარო სკოლა mestia1@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - დაბა მესტიის №3 საჯარო სკოლა mestia3@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლა becho@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეცერის საჯარო სკოლა mesEtseri@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იდლიანის საჯარო სკოლა Idliani@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იელის საჯარო სკოლა Ieli@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იფარის საჯარო სკოლა ipari@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალის საჯარო სკოლა kala@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლატალის საჯარო სკოლა Latali@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლახამულას საჯარო სკოლა lakhamula@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერის №1 საჯარო სკოლა Lenjeri1@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერის №2 საჯარო სკოლა lenjeri2@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაზერის საჯარო სკოლა mazeri@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მულახის საჯარო სკოლა mulakhi@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკრის საჯარო სკოლა Nakra@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ უშგულის საჯარო სკოლა Ushguli@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარის საჯარო სკოლა Pari@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარ-სგურიშის საჯარო სკოლა kar-sgurishi@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუმარის საჯარო სკოლა Tskhumari@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმის საჯარო სკოლა Tsvirmi@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერის საჯარო სკოლა chuberi@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის საჯარო სკოლა meskhaishi@mes.gov.ge 

მესტია სსიპ - მიხეილ ხერგიანის სახელობის დაბა მესტიის №2 საჯარო სკოლა mestia2@mes.gov.ge 

მესტია 

სსიპ - რევაზ მარგიანის სახელობის მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მუჟალის საჯარო სკოლა muzhali@mes.gov.ge 

მცხეთა 

სსიპ - დავით გურამიშვილის სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

საგურამოს საჯარო სკოლა Saguramo@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა mtsAkhaldaba@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდის საჯარო სკოლა Bitsmendi@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნის საჯარო სკოლა galavani@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერედის საჯარო სკოლა eredi@mes.gov.ge 



მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანის საჯარო სკოლა vaziani@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მისაქციელის საჯარო სკოლა www.misaktsieli@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალდიდის საჯარო სკოლა Mskhaldidi@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის №3 საჯარო სკოლა mtsMukhrani3@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნავაზის საჯარო სკოლა Navazi@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტრის საჯარო სკოლა Natakhtari@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიჩბისის საჯარო სკოლა nichbisi@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ქანდის საჯარო სკოლა patarakanda@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსნის საჯარო სკოლა ksani@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსოვრისის საჯარო სკოლა Ksovrisi@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩარდახის საჯარო სკოლა chardakhi@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლა mtstsikhisdziri@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძალისის საჯარო სკოლა Dzalisi@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვის საჯარო სკოლა Dzegvi@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ქანდის საჯარო სკოლა schools/Dzvelikanda@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის №1 საჯარო სკოლა tserovani1@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის №2 საჯარო სკოლა Tserovani2@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის №3 საჯარო სკოლა Tserovani3@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკნის საჯარო სკოლა  tsilkani@mes.gov.ge 

მცხეთა 

სსიპ - ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მუხრანის №1 საჯარო სკოლა mtsMukhrani1@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - ქალაქ მცხეთის №1 საჯარო სკოლა mtskheta1@mes.gov.ge 

მცხეთა სსიპ - ქალაქ მცხეთის №2 საჯარო სკოლა Mtskheta2@mes.gov.ge 

მცხეთა 

სსიპ - შმაგი გოგშელიძის სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ლისის საჯარო სკოლა Lisi@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის №1 საჯარო სკოლა Gandza1@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის №2 საჯარო სკოლა durgaryan.rustaveli2@gmail.com 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორელოვკის №1 საჯარო 

სკოლა Gorelovka1@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორელოვკის №2 საჯარო 

სკოლა Gorelovka2@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორელოვკის №3 საჯარო 

სკოლა Gorelovka3@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი არაქალის საჯარო 

სკოლა DidiAragiali@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი გონდრიოს საჯარო 

სკოლა DidiKonduri@mes.gov.ge 



ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ხანჩალის საჯარო 

სკოლა DidiKhanchali@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილითის საჯარო სკოლა Dilipi@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეფრემოვკის საჯარო სკოლა Epremovka@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის №1 საჯარო სკოლა Heshtia1@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის №2 საჯარო სკოლა Heshtia2@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვლადიმიროვკის საჯარო 

სკოლა vladimirovkis.sajaro.skola@gmail.com 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორიის საჯარო სკოლა Toria@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კატნატუს საჯარო სკოლა Katnatu@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამწვარას საჯარო სკოლა Mamzari@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორლოვკის საჯარო სკოლა Orlovka@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოროჯალარის საჯარო სკოლა Orojalari@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა არაქალის საჯარო 

სკოლა PataraAragiali@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა გონდრიოს საჯარო 

სკოლა PataraKonduri@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა 

სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის საჯარო 

სკოლა PataraKhanchali@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟდანოვის საჯარო სკოლა Zhdanovakan@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდიონოვკას საჯარო სკოლა Rodionovka@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათხის საჯარო სკოლა Satkha@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამების სკოლა elzaminadze@gmail.com 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოს საჯარო სკოლა Saghamo@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ სპასოვკის №1 საჯარო სკოლა Spasovka1@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ სპასოვკის №2 საჯარო სკოლა Spasovka2@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტამბოვკის საჯარო სკოლა Tambovka@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩმანის საჯარო სკოლა Uchmana@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოკის საჯარო სკოლა Poga@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყაურმის საჯარო სკოლა Ghaurma@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულალისის საჯარო სკოლა Ghulalisi@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიგრაშენის საჯარო სკოლა Jigrasheni@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ქალაქ ნინოწმინდის №1 საჯარო სკოლა ninotsminda1@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ქალაქ ნინოწმინდის №2 საჯარო სკოლა Ninotsminda2@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ქალაქ ნინოწმინდის №3 საჯარო სკოლა Ninotsminda3@mes.gov.ge 

ნინოწმინდა სსიპ - ქალაქ ნინოწმინდის №4 საჯარო სკოლა ninotsminda4@mes.gov.ge 



ოზურგეთი 

სსიპ - აკაკი სურგულაძის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ შემოქმედის საჯარო სკოლა shemokmedi@mes.gov.ge 

ოზურგეთი 

სსიპ - გია გოგუაძის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბოხვაურის საჯარო სკოლა bokhvauri@mes.gov.ge 

ოზურგეთი 

სსიპ - ზაზა დამენიას სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ოზურგეთის საჯარო სკოლა sozurgeti@mes.gov.ge 

ოზურგეთი 

სსიპ - თეიმურაზ ჭიტაძის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლა gurianta@mes.gov.ge 

ოზურგეთი 

სსიპ - იური სიორიძის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

კონჭკათის საჯარო სკოლა Konchkati@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის №2 საჯარო სკოლა Ozurgeti2@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა laituri@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლა narujaschools@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნასაკირალის საჯარო სკოლა nasakirali@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის საჯარო სკოლა ureki@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ასკანის საჯარო სკოლა askana@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაილეთის საჯარო სკოლა baileti@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლა GaghmaDvabzu@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის საჯარო სკოლა ozugomi@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუს საჯარო სკოლა dvabzusskola@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაკიჯვრის საჯარო სკოლა vakijvari@mes.gov.ge 

ოზურგეთი 

სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნატანების საჯარო 

სკოლა ZemoNatanebi@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხინვალის საჯარო სკოლა Tkhinvali@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეთის საჯარო სკოლა kviriketi@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლა likhauri@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაკვანეთის საჯარო სკოლა Makvaneti@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელექედურის საჯარო სკოლა Melekeduri@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიის საჯარო სკოლა meria@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირის საჯარო სკოლა mtispiri@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მშვიდობაურის საჯარო სკოლა Mshvidobauri@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგომარის საჯარო სკოლა Nagomari@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორმეთის საჯარო სკოლა ormeti@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სილაურის საჯარო სკოლა silauri@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ბახვის საჯარო სკოლა KvedaBakhvi@mes.gov.ge 

ოზურგეთი 

სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნატანების საჯარო 

სკოლა KvemoNatanebi@mes.gov.ge 



ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლა ozuShroma@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისფერდის საჯარო სკოლა Tsikihisferdi@mec.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემლისხიდის საჯარო სკოლა Tskhemliskhidi@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითის საჯარო სკოლა Dzimiti@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანიეთის საჯარო სკოლა chanietisskola@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრიალეთის საჯარო სკოლა khrialeti@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუმათის საჯარო სკოლა  jumati@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის №1 საჯარო სკოლა ozurgeti1@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის №3 საჯარო სკოლა ozurgeti3@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის №4 საჯარო სკოლა ozurgeti4@mes.gov.ge 

ოზურგეთი სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის №5 საჯარო სკოლა Ozurgeti5@mes.gov.ge 

ოზურგეთი 

სსიპ - წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლა bakhvi@mes.gov.ge 

ონი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლის საჯარო სკოლა glolis@mes.gov.ge 

ონი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთის საჯარო სკოლა pipileti@mes.gov.ge 

ონი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორის საჯარო სკოლა sori@mes.gov.ge 

ონი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერის საჯარო სკოლა Utsera@mes.gov.je 

ონი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარის საჯარო სკოლა Ghari@mes.gov.ge 

ონი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა ghebi@mes.gov.ge 

ონი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბანის საჯარო სკოლა sheubani@mes.gov.ge 

ონი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიორის საჯარო სკოლა chiora@mes.gov.ge 

ონი სსიპ - სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა skoni@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ რუსთავის №8 საჯარო სკოლა rustavi8@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - დიმიტრი უზნაძის სახელობის ქალაქ რუსთავის №9 საჯარო სკოლა rustavi9@mes.gov.ge 

რუსთავი 

სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის №16 საჯარო 

სკოლა rustavi16@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ რუსთავის №23 საჯარო სკოლა rustavi23@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის №11 საჯარო სკოლა rustavi11@mes.gov.ge 

რუსთავი 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის №24 ქართული 

გიმნაზია rustavi24@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ რუსთავის №1 საჯარო სკოლა rustavi1@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ლევან გოთუას სახელობის ქალაქ რუსთავის №17 საჯარო სკოლა rustavi17@mes.gov.ge 

რუსთავი 

სსიპ - ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის ფიზიკა - მათემატიკის ქალაქ 

რუსთავის №26 საჯარო სკოლა rustavi26@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ რუსთავის №4 საჯარო სკოლა rustavi4@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №10 საჯარო სკოლა rustavi10@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №12 საჯარო სკოლა rustavi12@mes.gov.ge 



რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №13 საჯარო სკოლა rustavi13@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №14 საჯარო სკოლა rustavi14@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №15 საჯარო სკოლა rustavi15@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №18 საჯარო სკოლა rustavi18@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №20 საჯარო სკოლა rusRustavi20@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №21 საჯარო სკოლა rustavi21@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №22 საჯარო სკოლა rustavi22@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №25 საჯარო სკოლა rustavi25@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №28 საჯარო სკოლა rustavi28@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №3 საჯარო სკოლა rustavi3@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №5 საჯარო სკოლა Rustavi5@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №6 საჯარო სკოლა Rustavi6@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა rustavi7@mes.gov.ge 

რუსთავი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ რუსთავის №2 საჯარო სკოლა rusRustavi2@mes.gov.ge 

საგარეჯო 

სსიპ - აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის საჯარო სკოლა giorgitsminda@mes.gov.ge 

საგარეჯო 

სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

პატარძეულის საჯარო სკოლა patardzeuli@mes.gov.ge 

საგარეჯო 

სსიპ - ვარლამ ჩერქეზიშვილის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ თოხლიაურის საჯარო სკოლა tokhliauri@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - ნუგზარ ჭანტურიას სახელობის ქალაქ საგარეჯოს №2 საჯარო სკოლა sagarejo2@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურის საჯარო სკოლა badiauri@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორის საჯარო სკოლა Gombori@mec.gov.ge 

საგარეჯო 

სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჩაილურის საჯარო 

სკოლა  DidiChailuri@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის საჯარო სკოლა Duzagrami@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღანლოს საჯარო სკოლა iormughanlo@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკაბეთის საჯარო სკოლა kakabeti@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოჭბანის საჯარო სკოლა kochbaani@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოს საჯარო სკოლა lambalo@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავის საჯარო სკოლა manavi@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მზისგულის საჯარო სკოლა bogdanovka@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუღანლოს საჯარო სკოლა sagMughanlo@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდის საჯარო სკოლა skninotsminda@mes.gov.ge 

საგარეჯო 

სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჩაილურის საჯარო 

სკოლა patarachailuri@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოს საჯარო სკოლა Udabno@mes.gov.ge 



საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმის საჯარო სკოლა ujarma@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანდაურის საჯარო სკოლა kandaura@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ შიბლიანის საჯარო სკოლა shibliani@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავის საჯარო სკოლა Tskarostavi@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაშმის საჯარო სკოლა khashmi@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს №1 საჯარო სკოლა sagarejo1@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს №3 საჯარო სკოლა sagarejo3@mes.gov.ge 

საგარეჯო სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს №4 საჯარო სკოლა sagarejo4@mes.gov.ge 

სამტრედია 

სსიპ - აკაკი შანიძის სახელობის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ნოღის საჯარო სკოლა nogisskola123456@gmail.com 

სამტრედია 

სსიპ - გიორგი ნიკოლაძის სახელობის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ დიდი ჯიხაიშის საჯარო სკოლა Didijikhaishi@mes.gov.ge 

სამტრედია 

სსიპ - ივანე ჯაშის სახელობის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჭოგნარის საჯარო სკოლა samchognari@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - მარლენ ბარამიას სახელობის ქალაქ სამტრედიის №6 საჯარო სკოლა samtredia6@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის საჯარო სკოლა kulashi@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის საჯარო სკოლა Bashi@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის საჯარო სკოლა samGomi@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბლა გომის საჯარო სკოლა DablaGomi@mes.gov.ge 

სამტრედია 

სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის №1 საჯარო 

სკოლა didijikhaisi1@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა sametseri@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იანეთის საჯარო სკოლა ianeti@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორმაღლის საჯარო სკოლა kormaghali@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელაურის საჯარო სკოლა Melauri@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბაკევის საჯარო სკოლა Nabakevi@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგორზღვის საჯარო სკოლა nigorzghva@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფეთის №1 საჯარო სკოლა opeti1@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფეთის №2 საჯარო სკოლა opeti2@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯავახოს საჯარო სკოლა sajavakho@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლების საჯარო სკოლა Tolebi@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვაყუდის საჯარო სკოლა kvakude@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღანირის საჯარო სკოლა ganiri@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხენიშის საჯარო სკოლა chkhenishi@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიაღუბნის საჯარო სკოლა  Tsiaghubani@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაგნის საჯარო სკოლა chagani@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №1 საჯარო სკოლა samtredia1@mes.gov.ge 



სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №10 საჯარო სკოლა samtredia10@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №11 საჯარო სკოლა samtredia11@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №12 საჯარო სკოლა samtredia12@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო სკოლა samtredia15@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №2 საჯარო სკოლა samtredia2@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №3 საჯარო სკოლა samtredia3@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №4 საჯარო სკოლა samtredia4@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №7 საჯარო სკოლა samtredia7@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №8 საჯარო სკოლა samtredia8@mes.gov.ge 

სამტრედია სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №9 საჯარო სკოლა samtredia9@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ საჩხერის №1 საჯარო სკოლა sachkhere1@mes.gov.ge 

საჩხერე 

სსიპ - ბეჟან ხარაიშვილის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჭალოვანის საჯარო სკოლა Chalovani@mes.gov.ge 

საჩხერე 

სსიპ - ვიქტორ ნოზაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მოძვის საჯარო სკოლა Modzvi@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ საჩხერის №2 საჯარო სკოლა sachkhere2@mes.gov.ge 

საჩხერე 

სსიპ - ირაკლი ბაზაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მახათაურის საჯარო სკოლა Makhatauri@mes.gov.ge 

საჩხერე 

სსიპ - პაოლო იაშვილის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

არგვეთის საჯარო სკოლა argveti@mes.gov.ge 

საჩხერე 

სსიპ - როსტომ აბრამიშვილის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სარეკის საჯარო სკოლა Sareki@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამოღმა არგვეთის საჯარო სკოლა Gamoghma@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორისის საჯარო სკოლა Gorisi@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ იტავაზის საჯარო სკოლა itavaza@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის №2 საჯარო სკოლა korbouli2@mes.gov.ge 

საჩხერე 

სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის სისვაძეების უბნის 

საჯარო სკოლა korbouli@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიჩის საჯარო სკოლა Lichi@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერჯევის საჯარო სკოლა merjevi@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხვის საჯარო სკოლა Mokhvi@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგვზარის საჯარო სკოლა nigvzari@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორღულის საჯარო სკოლა orghuli@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის საჯარო სკოლა Perevi@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანის საჯარო სკოლა savane@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სპეთის საჯარო სკოლა speti@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვიტორის საჯარო სკოლა Skhvitori@mes.gov.ge 



საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის საჯარო სკოლა qoreti@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ შომახეთის საჯარო სკოლა shomakheti@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიხის საჯარო სკოლა chikha@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხამის საჯარო სკოლა tskhami@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის საჯარო სკოლა Tskhomareti@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალის საჯარო სკოლა sacChala@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორვილის საჯარო სკოლა Chorvila@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაურთის საჯარო სკოლა jalaurta@mes.gov.ge 

საჩხერე 

სსიპ - ქრისტინე ხარშილაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კორბოულის №1 საჯარო სკოლა Korbouli1@mes.gov.ge 

საჩხერე სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ საჩხერის №3 საჯარო სკოლა sachkhere3@mes.gov.ge 

საჩხერე 

სსიპ - ჯურხა ნადირაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

საირხის საჯარო სკოლა sairkhe@mes.gov.ge 

სენაკი 

სსიპ - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ძველი სენაკის საჯარო სკოლა DzveliSenaki@mes.gov.ge 

სენაკი 

სსიპ - გიორგი ჭალადიდელის სახელობის სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ზემო ჭალადიდის საჯარო სკოლა ZemoChaladidi@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ სენაკის №2 საჯარო სკოლა senaki2@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალისოფლის საჯარო სკოლა senAkhalisopeli@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეჯეთის საჯარო სკოლა gejeti@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეკის საჯარო სკოლა eki@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანის საჯარო სკოლა Zani@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ფოცხოს საჯარო სკოლა ZemoPotskho@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკლათის საჯარო სკოლა Teklati@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოტიანეთის საჯარო სკოლა kotianeti@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეძაძამეს საჯარო სკოლა Ledzadzame@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ მენჯის საჯარო სკოლა Menji@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოსირის საჯარო სკოლა nosiri@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოქალაქევის საჯარო სკოლა Nokalakevi@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ უშაფათის საჯარო სკოლა ushapati@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ფოცხოს საჯარო სკოლა kvemopotskho@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორშის საჯარო სკოლა Khorshi@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - ქალაქ სენაკის №1 საჯარო სკოლა senaki1@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - ქალაქ სენაკის №3 საჯარო სკოლა senaki3@mes.gov.ge 

სენაკი სსიპ - ქალაქ სენაკის №7 საჯარო სკოლა senaki7@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - ავლიპე ზურაბიშვილის სახელობის ქალაქ სიღნაღის საჯარო სკოლა sighnaghi1@mes.gov.ge 



სიღნაღი 

სსიპ - გია მოსეშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ქვემო ბოდბის საჯარო სკოლა bodbe@mes.gov.ge 

სიღნაღი 

სსიპ - ილო მოსაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ვაქირის საჯარო სკოლა Vakiri@mes.gov.ge 

სიღნაღი 

სსიპ - სანდრო შანშიაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ჯუგაანის საჯარო სკოლა jugaani@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაგის საჯარო სკოლა Anaga@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბის საჯარო სკოლა Bodbe1@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევის საჯარო სკოლა Bodbiskhevi@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმედის საჯარო სკოლა erisimedi@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილიაწმინდას საჯარო სკოლა Iliatsminda@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანის №1 საჯარო სკოლა nukriani1@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანის №2 საჯარო სკოლა Nukriani2@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა sakobo@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო მაჩხაანის საჯარო სკოლა kvemomachkhaani@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ანაგის საჯარო სკოლა DzveliAnaga@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხირსის საჯარო სკოლა khirsa@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლა sigkhornabuji@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის №1 საჯარო სკოლა tsnori1@mes.gov.ge 

სიღნაღი სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის №3 საჯარო სკოლა tsnori3@mes.gov.ge 

სიღნაღი 

სსიპ - სოლომონ დოდაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მაღაროს საჯარო სკოლა Magharo@mes.gov.ge 

სიღნაღი 

სსიპ - ხვიჩა ბიძინაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ტიბაანის საჯარო სკოლა Tibaani@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა tkiAkhalsopeli@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათის საჯარო სკოლა Gelati@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურნის საჯარო სკოლა Gurna@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბაძვლის საჯარო სკოლა tkiDabadzveli@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურსების საჯარო სკოლა kursebi@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის №1 საჯარო სკოლა Mukhura1@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის №2 საჯარო სკოლა Mukhura2@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის საჯარო სკოლა Mukhura@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორპირის საჯარო სკოლა orpiri@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჯოლის საჯარო სკოლა Ojola@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საწირის საჯარო სკოლა Satsire@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოჩხეთის საჯარო სკოლა Sochkheti@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხიის საჯარო სკოლა tsikhia@mes.gov.ge 



ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცუცხვათის საჯარო სკოლა Tsutskhvati@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიროვნის საჯარო სკოლა dzirovani@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძმუისის საჯარო სკოლა Dzmuisi@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლა khresili@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარისის საჯარო სკოლა jvarisa@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ქალაქ ტყიბულის №1 საჯარო სკოლა Tkibuli1@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ქალაქ ტყიბულის №2 საჯარო სკოლა Tkibuli2@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ქალაქ ტყიბულის №4 საჯარო სკოლა Tkibuli4@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ქალაქ ტყიბულის №5 საჯარო სკოლა Tkibuli5@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ქალაქ ტყიბულის №6 საჯარო სკოლა Tkibuli6@mes.gov.ge 

ტყიბული სსიპ - ქალაქ ტყიბულის №7 საჯარო სკოლა tkibuli7@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის ქალაქ ფოთის №7 საჯარო სკოლა poti7@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის №1 საჯარო სკოლა Poti1@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ ფოთის №3 საჯარო სკოლა poti3@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის №5 საჯარო სკოლა poti5@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ქალაქ ფოთის №2 საჯარო სკოლა poti2@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ქალაქ ფოთის №11 საჯარო სკოლა poti11@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ქალაქ ფოთის №12 საჯარო სკოლა poti12@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ქალაქ ფოთის №15 საჯარო სკოლა poti15@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ქალაქ ფოთის №4 საჯარო სკოლა poti4@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ქალაქ ფოთის №6 საჯარო სკოლა poti6@mes.gov.ge 

ფოთი სსიპ - ქალაქ ფოთის №8 საჯარო სკოლა poti8@mes.gov.ge 

ქარელი 

სსიპ - ბესიკ კაპანაძის სახელობის ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ძლევიჯვარის საჯარო სკოლა Dzlevijvari@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქალაქ ქარელის №1 საჯარო სკოლა Kareli1@mes.gow.ge 

ქარელი სსიპ - ქალაქ ქარელის №2 საჯარო სკოლა Kareli2@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლა qarAgara@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოს საჯარო სკოლა Abano@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბისის საჯარო სკოლა Abisi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის საჯარო სკოლა Avlevi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის საჯარო სკოლა Atotsi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა qarAkhalsopeli@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბებნისის საჯარო სკოლა bebnisi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერძენაულის საჯარო სკოლა berdzenauli@mes.gov.ge 

ქარელი 

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეთის მეურნეობის საჯარო 

სკოლა bretismeurneoba@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეთის საჯარო სკოლა qarbreti@mes.gov.ge 



ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძის საჯარო სკოლა Bredza@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვერძინეთის საჯარო სკოლა gverdzineti@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის საჯარო სკოლა Dvani@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დირბის საჯარო სკოლა dirbi@mes.gov.ge 

ქარელი 

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხვედურეთის საჯარო 

სკოლა zemokhvedureti@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზღუდერის საჯარო სკოლა zghuderi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენის საჯარო სკოლა tamarasheni@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეხიჯვარის საჯარო სკოლა Kekhijvari@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის საჯარო სკოლა Knolevi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხისის საჯარო სკოლა Mokhisi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისის №1 საჯარო სკოლა Ruisis1@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისის №2 საჯარო სკოლა ruisi2@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისის №3 საჯარო სკოლა Ruisi3@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღოლაშენის საჯარო სკოლა Sagholasheni@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ საციხურის საჯარო სკოლა qarSatsikhuri@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტისძირის საჯარო სკოლა takhtisdziri@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურბნისის საჯარო სკოლა urbnisi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფცის საჯარო სკოლა ptsa@mes.gov.ge 

ქარელი 

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვედურეთის საჯარო 

სკოლა kvkhvedureti@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვენატკოცის საჯარო სკოლა Kvenatkotsa@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცერონისის საჯარო სკოლა Tseronisi@mes.gov.ge 

ქარელი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხეობის საჯარო სკოლა kheoba@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლა sofkeda@mes.gov.ge 

ქედა 

სსიპ - თემურ ზაქარაძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ხარაულის საჯარო სკოლა kharaulaps@gmail.com 

ქედა 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

დანდალოს №1 საჯარო სკოლა kedGogiashvilebi@mes.gov.ge 

ქედა 

სსიპ - ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მერისის საჯარო სკოლა merisi@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლა qedagara@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცის საჯარო სკოლა akutsa@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს №1 საჯარო სკოლა qedakho1@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს საჯარო სკოლა qedakho@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეების საჯარო სკოლა gegelidzeebi@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოს საჯარო სკოლა dandalop@mes.gov.ge 



ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგნის საჯარო სკოლა Dologani@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაიოს საჯარო სკოლა Vaio@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ბზუბზუს საჯარო სკოლა ZedaBzubzu@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეს საჯარო სკოლა qedzvare@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშარიძეების საჯარო სკოლა inasharidzeebi@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაშტის საჯარო სკოლა kvashta@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურის საჯარო სკოლა kokotauri@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურის საჯარო სკოლა kolotauri@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთის საჯარო სკოლა Makhuntseti@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეძიბნის საჯარო სკოლა medzibna@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორცვის საჯარო სკოლა ortsva@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა qedoktomberi@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისის საჯარო სკოლა qedPirvelimaisi@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხითის საჯარო სკოლა uchkhiti@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთის საჯარო სკოლა KvMakhuntseti@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანის საჯარო სკოლა  dzentsmani@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლა  tsoniarisi@mes.gov.ge 

ქედა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაბაშვილების საჯარო სკოლა jalabashvilebi@mes.gov.ge 

ქედა 

სსიპ - შოთა ანანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ცხმორისის საჯარო სკოლა tskmorisi@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ქობულეთის №1 საჯარო სკოლა kobuleti1@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ბადრი ბერანძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის №6 საჯარო სკოლა kobuleti6@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - გიორგი შაინიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა 

ოჩხამურის საჯარო სკოლა Ochkhamuri@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - ედნარ დიასამიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სახალვაშოს საჯარო სკოლა sakhalvasho@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - ზვიად დავითაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

შუაღელეს საჯარო სკოლა shuaghele@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - თეიმურაზ ჯორბენაძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის №3 საჯარო 

სკოლა kobuleti3@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის №2 საჯარო სკოლა qobuleti2skola@gmail.com 

ქობულეთი 

სსიპ - ომარ ასლანიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჯიხანჯურის საჯარო სკოლა jikhanjuri@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - რაულ მჟავანაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ლეღვას №2 საჯარო სკოლა qobLeghva2@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - სეიდ გვარიშვილის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ხალას საჯარო სკოლა khala@mes.gov.ge 



ქობულეთი სსიპ - ქალაქ ქობულეთის №5 საჯარო სკოლა kobuleti5@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საჯარო სკოლა Alambari@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭის საჯარო სკოლა Achi@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვას საჯარო სკოლა Achkva@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლა Achkvistavi@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათის საჯარო სკოლა Bobokhvati@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარის საჯარო სკოლა qobBuknari@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას საჯარო სკოლა Gvara@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლა qobGorgadzeebi@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა dagva@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა აჭყვას საჯარო სკოლა zedaachkva@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა კვირიკეს საჯარო სკოლა zedakvirike@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების საჯარო სკოლა ZedaSameba@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითის საჯარო სკოლა zeniti@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს №1 საჯარო სკოლა qobkvirike@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს №2 საჯარო სკოლა qobkvirike2@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდიდის საჯარო სკოლა Kondidi@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხის საჯარო სკოლა Kokhi@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას №1 საჯარო სკოლა qobLeghva@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს საჯარო სკოლა mukhaestate@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკაიძეების საჯარო სკოლა nakaidzeebi@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოს საჯარო სკოლა qobSachino@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკურას საჯარო სკოლა Skura@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთის საჯარო სკოლა kakuti@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეს საჯარო 

სკოლა Kvedakvirike@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამების საჯარო სკოლა KvedaSameba@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის საჯარო სკოლა sofqobuleti@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის №2 საჯარო სკოლა qobChaisubani@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაქვის №1 საჯარო სკოლა qobChakvi@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის №1 საჯარო 

სკოლა qobTsetskhlauri2@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის №2 საჯარო 

სკოლა qobTsetskhlauri2@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭახათის საჯარო სკოლა chakhati@mes.gov.ge 

ქობულეთი სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის საჯარო სკოლა khutsubani@mes.gov.ge 



ქობულეთი 

სსიპ - ჯემალ არძენაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჩაქვის №2 საჯარო სკოლა qobChakvi2@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - ჯემალ ნოღაიდელის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ წყავროკას საჯარო სკოლა tskavroka@mes.gov.ge 

ქობულეთი 

სსიპ - ჯემალ ქათამაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ციხისძირის საჯარო სკოლა tsikhisdziri@mes.gov.ge 

ქუთაისი 

სსიპ - ავთანდილ დეკანოიძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №32 საჯარო 

სკოლა Kutaisi@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №1 საჯარო სკოლა Kutaisi1@mes.gov.ge 

ქუთაისი 

სსიპ - ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №41 ფიზიკა - 

მათემატიკის საჯარო სკოლა kutaisi41@mes.gov.ge 

ქუთაისი 

სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის  სახელობის კადეტთა სამხედრო 

ლიცეუმი cml@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - იოსებ ოცხელის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №2 საჯარო სკოლა kutaisi2@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №10 საჯარო სკოლა Kutaisi10@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №11 საჯარო სკოლა Kutaisi11@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №12 საჯარო სკოლა Kutaisi12@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №13 საჯარო სკოლა kutaisi13@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №14 საჯარო სკოლა kutaisi14@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №15 საჯარო სკოლა Kutaisi15@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №16 საჯარო სკოლა kutaisi16@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლა kutaisi17@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №19 საჯარო სკოლა kutaisi19@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №20 საჯარო სკოლა kutaisi20@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №21 საჯარო სკოლა Kutaisi21@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №22 საჯარო სკოლა kutaisi22@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №23 საჯარო სკოლა kutaisi23@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №24 საჯარო სკოლა Kutaisi24@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №26 საჯარო სკოლა  kutaisi26@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №28 საჯარო სკოლა kutaisi28@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №29 საჯარო სკოლა kutaisi29@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №30 საჯარო სკოლა kutaisi30@mes.cov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №31 საჯარო სკოლა Kutais31@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №33 საჯარო სკოლა kutaisi33@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №34 საჯარო სკოლა kutaisi34@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №35 საჯარო სკოლა Kutaisi35@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №36 საჯარო სკოლა kutaisi36@mes.gov.ge 



ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №37 საჯარო სკოლა kutaisi37@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №38 საჯარო სკოლა Kutaisi38@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №4 საჯარო სკოლა kutaisi25@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №40 საჯარო სკოლა Kutaisi40@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა kutaisi45@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №5 საჯარო სკოლა  Kutaisi5@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №6 საჯარო სკოლა kutaisi6@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №7 საჯარო სკოლა kutaisi7@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №8 საჯარო სკოლა kutaisi8@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №9 საჯარო სკოლა Kutaisi9@mes.gov.ge 

ქუთაისი სსიპ - წმიდა ნინოს სახელობის ქალაქ ქუთაისის №3 საჯარო სკოლა kutaisi3@mes.gov.ge 

ყაზბეგი სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის №1 საჯარო სკოლა Stepantsminda1@mes.gov.ge 

ყაზბეგი სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ არშის საჯარო სკოლა Arsha@mes.gov.ge 

ყაზბეგი სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორისციხეს საჯარო სკოლა goristsikhe@mes.gov.ge 

ყაზბეგი სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურის საჯარო სკოლა Gudauri@mes.gov.ge 

ყაზბეგი სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონის საჯარო სკოლა kazSioni@mes.gov.ge 

ყაზბეგი სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სნოს საჯარო სკოლა Sno@mes.gov.ge 

ყაზბეგი სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანობის საჯარო სკოლა Kanobi@mes.gov.ge 

ყვარელი 

სსიპ - დავით ელიზბარაშვილის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ შილდის №1 საჯარო სკოლა khvShilda1@mes.gov.ge 

ყვარელი 

სსიპ - ზურაბ ტურაშვილის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ალმატის საჯარო სკოლა almata@mes.gov.ge 

ყვარელი 

სსიპ - ილია შავერდოშვილის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ენისლის საჯარო სკოლა eniseli@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ყვარლის N1 საჯარო სკოლა Kvareli1@mes.gov.ge 

ყვარელი 

სსიპ - ტიციან ტაბიძის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სანავარდოს საჯარო სკოლა sanavardo@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ქალაქ ყვარლის №2 საჯარო სკოლა Kvareli2@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის №1 საჯარო სკოლა Akhalsopeli1@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის №2 საჯარო სკოლა Akhalsopeli2@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალღოჯიანის საჯარო სკოლა balghojiani@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გავაზის საჯარო სკოლა gavazi@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემის საჯარო სკოლა Gremi@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზინობიანის საჯარო სკოლა Zinobiani@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ თივის საჯარო სკოლა Tivi@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუჭატნის საჯარო სკოლა kuchatani@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისძირის საჯარო სკოლა khvMtisdziri@mes.gov.ge 



ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბუეს საჯარო სკოლა Sabue@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარუსოს საჯარო სკოლა saruso@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდის №2 საჯარო სკოლა khvshilda2@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანტლისყურის საჯარო სკოლა Chantliskure@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწკანაანთსერის საჯარო სკოლა Tsitskanaantseri@mes.gov.ge 

ყვარელი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიკაანის საჯარო სკოლა Chikaani@mes.gov.ge 

შუახევი 

სსიპ - ამირან მამალაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბარათაულის საჯარო სკოლა baratauli@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - დაბა შუახევის საჯარო სკოლა dabashuShuakhevi@mes.gov.ge 

შუახევი 

სსიპ - თემური ცეცხლაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

დარჩიძეების საჯარო სკოლა darchidzeebi@mes.gov.ge 

შუახევი 

სსიპ - თენგიზ ფუტკარაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ტომაშეთის საჯარო სკოლა tomasheti@mes.gov.ge 

შუახევი 

სსიპ - იაგო მიქელაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბუთურაულის საჯარო სკოლა buturauli@mes.gov.ge 

შუახევი 

სსიპ - ლევან ბერიძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფურტიოს საჯარო სკოლა purtio@mes.gov.ge 

შუახევი 

სსიპ - ფრიდონ მახარაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მახალაკიძეების საჯარო სკოლა Makhalakidzeebi@mes.gov.ge 

შუახევი 

სსიპ - შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ნიგაზეულის საჯარო სკოლა nigazeuli@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა shuAkhaldaba@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრილის საჯარო სკოლა brili@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაძეების საჯარო სკოლა Gogadzeebi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგინაურის საჯარო სკოლა goginauri@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარდულის საჯარო სკოლა gomarduli@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბაძველის საჯარო სკოლა shuDabadzveli@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ დღვანის საჯარო სკოლა Dghvani@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანის საჯარო სკოლა Shuvani@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოხევის საჯარო სკოლა Zemokhevi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინწკირვეთის საჯარო სკოლა intskirveti@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარაპეტის საჯარო სკოლა Karapeti@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვიახიძეების საჯარო სკოლა kviakhidzeebi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლომანაურის საჯარო სკოლა lomanauri@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის საჯარო სკოლა MatskvaLta@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაღვარევის საჯარო სკოლა  naghvarevi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნენიის საჯარო სკოლა nenia@mes.gov.ge 



შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლადაურის საჯარო სკოლა oladauri@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ პაპოშვილების საჯარო სკოლა paposhvilebi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟანივრის საჯარო სკოლა zhanivri@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხეფის საჯარო სკოლა skhepi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაკიძეების საჯარო სკოლა takidzeebi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტბეთის საჯარო სკოლა Tbeti@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამბის საჯარო სკოლა uchamba@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიძინიძეების საჯარო სკოლა kidzinidzeebisskola@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბნის საჯარო სკოლა shubani@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანჩხალოს საჯარო სკოლა chanchkhalo@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცინარეთის საჯარო სკოლა tsinareti@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემლისის საჯარო სკოლა Tskemlisi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაბლანის საჯარო სკოლა Tsablana@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროთის საჯარო სკოლა Tskaroti@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალის საჯარო სკოლა shuChala@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანის საჯარო სკოლა chvana@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბელაშვილების საჯარო სკოლა khabelashvilebi@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიჭაურის საჯარო სკოლა khichauri@mes.gov.ge 

შუახევი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯაბნიძეების საჯარო სკოლა Jabnidzeebi@mes.gov.ge 

ჩოხატაური 

სსიპ - ალექსი ბერაძის სახელობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბუკნარის საჯარო სკოლა choBuknari@mes.gov.ge 

ჩოხატაური 

სსიპ - გელა ბელაუსოვის სახელობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გორაბერეჟოულის საჯარო სკოლა goraberezhouli@mes.gov.ge 

ჩოხატაური 

სსიპ - გურამ უჯმაჯურიძის სახელობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ბასილეთის საჯარო სკოლა karlocxomelidze@gmail.com 

ჩოხატაური 

სსიპ - ისიდორე რამიშვილის სახელობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ დიდივანის საჯარო სკოლა Didivani@mes.gov.ge 

ჩოხატაური 

სსიპ - მაკარ (იპოლიტე) ბურჭულაძის სახელობის ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ სამების საჯარო სკოლა choSameba@mes.gov.ge 

ჩოხატაური 

სსიპ - მურთაზ ირემაძის სახელობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ზოტის საჯარო სკოლა zotissajaroskola5@gmail.com 

ჩოხატაური სსიპ - ნიკო მარის სახელობის დაბა ჩოხატაურის №1 საჯარო სკოლა  chokhatauri1@mes.gov.ge 

ჩოხატაური 

სსიპ - სიკო დოლიძის სახელობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ამაღლების საჯარო სკოლა choAmaghleba@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკისციხის საჯარო სკოლა Bukistsikhe@mes.gov.ge 

ჩოხატაური 

სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგოლესუბნის საჯარო 

სკოლა gogolesubani@mes.gov.ge 



ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუთურის საჯარო სკოლა Guturi@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბლაციხის საჯარო სკოლა Dablacixe@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერკეთის საჯარო სკოლა erketi@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანზომლეთის საჯარო სკოლა vanzomleti@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოსურების საჯარო სკოლა zemosurebi@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოხეთის საჯარო სკოლა zemokheti@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ იანეულის საჯარო სკოლა ianeuli@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნარის საჯარო სკოლა Kokhnari@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბეღლავის საჯარო სკოლა nabeghlavi@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჭამიასერის საჯარო სკოლა sachamiaseri@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხმის საჯარო სკოლა partskhma@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვაბღის საჯარო სკოლა Kvabgha@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვენობნის საჯარო სკოლა Kvenobani@mes.gov.ge 

ჩოხატაური 

სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ამაღლების საჯარო 

სკოლა ShuaAmaghleba@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუასურების საჯარო სკოლა shuasurebi@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფარცხმის საჯარო სკოლა shuapartskhma@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის საჯარო სკოლა choChaisubani@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხაკოურის საჯარო სკოლა Chkhakoura@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიფნარის საჯარო სკოლა Tsipnari@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევის საჯარო სკოლა chokhevi@mes.gov.ge 

ჩოხატაური სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლა chokhidistavi@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ 

სსიპ - ვახტანგ ფირცხალავას სახელობის ქალაქ ჩხოროწყუს №2 საჯარო 

სკოლა Chkhorotsku2@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - რამინ დიხამინჯიას სახელობის ქალაქ ჩხოროწყუს №1 საჯარო სკოლა chkhorotsku1@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ახუთის თემის №1 საჯარო სკოლა akhuti1@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ახუთის თემის №2 საჯარო სკოლა Akhuti2@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის თემის №1 საჯარო სკოლა Kirtskhi1@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის თემის №2 საჯარო სკოლა kirtskhi2@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს თემის №1 საჯარო სკოლა lesichine1@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს თემის №2 საჯარო სკოლა lesichine2@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს თემის №3 საჯარო სკოლა lesichine3@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლეწურწუმეს თემის საჯარო სკოლა letsurtsume@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მუხურის თემის საჯარო სკოლა mukhuri@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაკიანის თემის საჯარო სკოლა Nakiani@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაფიჩხოვოს თემის საჯარო სკოლა napichkhovo@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუმის საჯარო სკოლა zumi@mes.gov.ge 



ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ თაიას საჯარო სკოლა Taia@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ 

სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქვედაჩხოროწყუს თემის საჯარო 

სკოლა kvedachkhorotsku@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჭოღას თემის საჯარო სკოლა chogha@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის №1 საჯარო სკოლა khabume1@mes.gov.ge 

ჩხოროწყუ სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის №3 საჯარო სკოლა Khabume3@mes.gov.ge 

ცაგერი 

სსიპ - ზურაბ ეფაძის სახელობის ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჩხუტელის საჯარო სკოლა chkhuteli@mes.gov.ge 

ცაგერი 

სსიპ - ლადო ასათიანის სახელობის ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბარდნალის საჯარო სკოლა bardnala@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ქალაქ ცაგერის საჯარო სკოლა sktsageri@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალპანის საჯარო სკოლა alpana@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღვის საჯარო სკოლა  School/Aghvi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეხვირის საჯარო სკოლა schools/Dekhviri@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუბის საჯარო სკოლა zubi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბორის საჯარო სკოლა tabori@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ისუნდერის საჯარო სკოლა isunderi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა lailashi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლასურიაშის საჯარო სკოლა lasuriashi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაცორიის საჯარო სკოლა latsoria@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჯანის საჯარო სკოლა Lajana@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლუხვანოს საჯარო სკოლა Lukhvano@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის საჯარო სკოლა schools/Makhashi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასპერის საჯარო სკოლა nasperi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის საჯარო სკოლა orbeli@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორხვის საჯარო სკოლა Orkhvi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურეშის საჯარო სკოლა okureshi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ საირმის საჯარო სკოლა Sairme@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტვიშის საჯარო სკოლა Tvishi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ უსახელოს საჯარო სკოლა usakhelo@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა kvedatsageri@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვირიშის საჯარო სკოლა  ghvirishi@mes.gov.ge 

ცაგერი სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩქუმის საჯარო სკოლა Chkumi@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - 300 არაგველის სახელობის ქალაქ თბილისის №75 საჯარო სკოლა tbilisi75@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი 

სსიპ - აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №53 

საჯარო სკოლა Tbilisi53@mes.gov.ge 



ძველი თბილისი 

სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ 

თბილისის №42 საჯარო სკოლა tbilisi42@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი 

სსიპ - ალექსანდრე ცინცაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №150 საჯარო 

სკოლა tbilisi150@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის №51 საჯარო სკოლა tbilisi51@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - გრიგოლ კობახიძის სახელობის ქალაქ თბილისის №77 საჯარო სკოლა tbilisi77@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - გურამ რამიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №20 საჯარო სკოლა Tbilisi20@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქალაქ თბილისის №46 საჯარო სკოლა tbilisi46@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - თბილისის კლასიკური გიმნაზია tbilisisklas@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №23 საჯარო სკოლა tbilisi23@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი 

სსიპ - ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №212 საჯარო 

სკოლა Tbilisi212@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ტიციან ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის №43 საჯარო სკოლა schools/tbilisi43@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის № 49 საჯარო სკოლა tbilisi49@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №104 საჯარო სკოლა tbilisi104@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №18 საჯარო სკოლა tbilisi18@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა tbilisi202@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №21 საჯარო სკოლა tbilisi21@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №211 საჯარო სკოლა Tbilisi211@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №213 საჯარო სკოლა Tbilisi213@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №214 საჯარო სკოლა tbilisi214@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №24 საჯარო სკოლა tbilisi24@mes.gov.ge 



ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №28 საჯარო სკოლა tbilisi28@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №29 საჯარო სკოლა tbilisi29@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №30 საჯარო სკოლა tbilisi30@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №31 საჯარო სკოლა  tbilisi31@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №36 საჯარო სკოლა tbilisi36@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №37 საჯარო სკოლა tbilisi37@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №47 საჯარო სკოლა tbilisi47@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №50 საჯარო სკოლა tbilisi50@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №58 საჯარო სკოლა tbilisi58@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №63 საჯარო სკოლა tbilisi63@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №67 საჯარო სკოლა tbilisi67@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №73 საჯარო სკოლა tbilisi73@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №84 საჯარო სკოლა tbilisi84@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №88 საჯარო სკოლა tbilisi88@mes.gov.ge 

ძველი თბილისი სსიპ - ქალაქ თბილისის №98 საჯარო სკოლა tbilisi98@mes.gov.ge 

წალენჯიხა 

სსიპ - აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახელობის წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის ჩქვალერის თემის საჯარო სკოლა chkvaleri@mes.gov.ge 

წალენჯიხა 

სსიპ - აკადემიკოს ვიქტორ გუჩუას სახელობის წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის ფახულანის თემის №1 საჯარო სკოლა pakhulani1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა 

სსიპ - გიორგი მებონიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ობუჯის 

თემის №1 საჯარო სკოლა obuji1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა 

სსიპ - ვახტანგ კვარაცხელიას სახელობის ქალაქ წალენჯიხის №4 საჯარო 

სკოლა tsalenjikha4@mes.gov.ge 



წალენჯიხა 

სსიპ - თემურ ფიფიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ 

ჯვარის №2 საჯარო სკოლა Jvari2@mes.gov.ge 

წალენჯიხა 

სსიპ - კალისტრატე სალიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

ჯგალის თემის საჯარო სკოლა schools/jgali@mes.gov.ge 

წალენჯიხა 

სსიპ - ლუდოვიკო ჭანტურიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

ქალაქ ჯვარის №1 საჯარო სკოლა jvari1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა 

სსიპ - მელიტონ ქანთარიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

ქალაქ ჯვარის №3 საჯარო სკოლა Jvari3@mes.gov.ge 

წალენჯიხა 

სსიპ - ჟორჟი კვარაცხელიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

მიქავას თემის №1 საჯარო სკოლა mikava1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის №1 საჯარო სკოლა Tsalenjikha1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის №2 საჯარო სკოლა tsalenjikha2@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის №3 საჯარო სკოლა tsalenjikha3@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის №5 საჯარო სკოლა tsalenjikha5@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის №6 საჯარო სკოლა walenjixa6@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის №7 საჯარო სკოლა tsalenjikha7@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ლიის თემის №1 საჯარო სკოლა liistemi1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ლიის თემის №2 საჯარო სკოლა liistemi2@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მედანის თემის საჯარო სკოლა medanis@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიქავას თემის №2 საჯარო სკოლა Mikava2@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მუჟავას თემის საჯარო სკოლა Muzhava@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაკიფუს თემის №1 საჯარო სკოლა nakipu1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაკიფუს თემის №2 საჯარო სკოლა nakipu2@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ობუჯის თემის №2 საჯარო სკოლა obuji2@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემის №1 საჯარო სკოლა sachino1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემის №2 საჯარო სკოლა sachinos2@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა SCHOOLS/tsaEtseri@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფახულანის თემის №2 საჯარო სკოლა pakhulani2@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის №4 საჯარო სკოლა jvari4@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჭალის თემის №1 საჯარო სკოლა chalistemi1@mes.gov.ge 

წალენჯიხა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჭალის თემის №2 საჯარო სკოლა chalistemi2@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - ქალაქ წალკის №1 საჯარო სკოლა Tsalka1@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - ქალაქ წალკის №2 საჯარო სკოლა Tsalka2@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის დაბა ბედიანის საჯარო სკოლა bediani@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის დაბა თრიალეთის საჯარო სკოლა Trialeti@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავრანლოს საჯარო სკოლა avranlo@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსარვანის საჯარო სკოლა Arsarvani@mes.gov.ge 



წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ არწივანის საჯარო სკოლა Artsivani@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ აშკალის საჯარო სკოლა Ashkala@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის საჯარო სკოლა tsaAkhalsheni@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარეთის საჯარო სკოლა Bareti@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეშთაშენის საჯარო სკოლა Beshtasheni@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბურნაშეთის საჯარო სკოლა tsaBurnasheti@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადის საჯარო სკოლა tsaGantiadi@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბათის საჯარო სკოლა gumbati@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარაქოვის საჯარო სკოლა Darakovi@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაშბაშის საჯარო სკოლა Dashbashi@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეჯისის საჯარო სკოლა tejisi@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმერის საჯარო სკოლა Imeri@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზილქილისის საჯარო სკოლა Tsalka1@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუშის საჯარო სკოლა kushchi@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარდევანის საჯარო სკოლა Nardevani@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზნის საჯარო სკოლა ozni@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ რეხის საჯარო სკოლა Rekhi@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბეჭისის საჯარო სკოლა sabechisi@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამების საჯარო სკოლა tsaSameba@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყდრიონის საჯარო სკოლა ediqilisa@gmail.com 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩივთქილისის საჯარო სკოლა chivtkilasa@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროს საჯარო სკოლა tsaTsintskaro@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს საჯარო სკოლა tsaKhando@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარების საჯარო სკოლა khareba@mes.gov.ge 

წალკა სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაჩკოვის საჯარო სკოლა Khachkovo@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის სახელობის წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ დერჩის საჯარო სკოლა Derchi@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - გივი შენგელიას სახელობის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

პატრიკეთის საჯარო სკოლა patriketi@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - გოჩა წულაიას სახელობის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გუმბრინის საჯარო სკოლა Gumbrini@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - მამია ფანცულაიას სახელობის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფარცხანაყანევის №2 საჯარო სკოლა Partskhanakanevi2@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - მამუკა სამაკაშვილის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს №2 საჯარო 

სკოლა tskaltubo2@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - ნიკო ლორთქიფანიძის სახელობის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ წყალტუბოს საჯარო სკოლა soptskaltubo@mes.gov.ge 



წყალტუბო სსიპ - ოტია იოსელიანის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს №1 საჯარო სკოლა tskaltubo1@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - სერგეი მესხის სახელობის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

რიონის საჯარო სკოლა Rioni@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - ქალაქ წყალტუბოს №3 საჯარო სკოლა tskaltubo3@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - ქალაქ წყალტუბოს №4 საჯარო სკოლა tskaltubo4@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი საყულიის საჯარო 

სკოლა tskAkhali@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯის საჯარო სკოლა Banoja@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის №1 საჯარო სკოლა Geguti1@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის №2 საჯარო სკოლა Geguti2@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის ვარციხჰესების 

საჯარო სკოლა GegutiVartsikhhesebi@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბის საჯარო სკოლა gvishtibi@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუბისწყლის საჯარო სკოლა Gubistskali@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათის საჯარო სკოლა Gumati@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დღნორისის საჯარო სკოლა Dghnorisi@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთის ბროწეულას 

საჯარო სკოლა ZedaMeskheti@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის №1 საჯარო სკოლა Maghlaki1@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის №2 საჯარო სკოლა Maghlaki2@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის საჯარო სკოლა Maghlaki@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მესხეთის საჯარო სკოლა Meskheti@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მექვენას საჯარო სკოლა Mekvena@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანის საჯარო სკოლა Mukhiani@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთის საჯარო სკოლა Opurchkheti@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფშკვითის საჯარო სკოლა Opshkviti@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟონეთის საჯარო სკოლა zhoneti@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიის საჯარო სკოლა Sakulia@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩხეურის საჯარო სკოლა Sachkheuri@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ სორმონის საჯარო სკოლა sormoni@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყაჩირის საჯარო სკოლა Tkachiri@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევის №1 საჯარო 

სკოლა Partskhanakanevi1@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევის №3 საჯარო 

სკოლა Partskhanakanevi3@mes.gov.ge 

წყალტუბო 

სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევის №4 საჯარო 

სკოლა partskhanakanevi4@mes.gov.ge 



წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვილიშორის საჯარო სკოლა kvilishori@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა kvitiri@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურის №1 საჯარო სკოლა tskTskhunkuri1@mes.gov.ge 

წყალტუბო სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურის №2 საჯარო სკოლა tskTskhunkuri2@mes.gov.ge 

ჭიათურა 

სსიპ - ალექსანდრა ჯაფარიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ხრეითის №1 საჯარო სკოლა khreiti1@mes.gov.ge 

ჭიათურა 

სსიპ - ვახტანგ ჯაოშვილის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ნიგოზეთის საჯარო სკოლა Nigozeti@mes.gov.ge 

ჭიათურა 

სსიპ - როინ მიროტაძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მორძგვეთის საჯარო სკოლა www.mordzgveti@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №1 საჯარო სკოლა chiatura1@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა chiatura12@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №2 საჯარო სკოლა Chiatura2@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №3 საჯარო სკოლა chiatura3@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №4 საჯარო სკოლა chiatura4@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №5 საჯარო სკოლა chiatura5@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №7 საჯარო სკოლა chiatura7@mes.gov.ge 

ჭიათურა 

სსიპ - შმაგი კუპატაძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ღვითორის საჯარო სკოლა ghvitori@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეზრულის საჯარო სკოლა gezrulischool@gmail.com 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარკვეთის საჯარო სკოლა Darkveti@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა chiEtseri@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჭევის საჯარო სკოლა vachevi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჭალოვანის საჯარო სკოლა ZedaTchalovani@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა zodi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლა Tabagrebi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის №1 საჯარო სკოლა itkhvisi1@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის №2 საჯარო სკოლა itkhvisi2@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის საჯარო სკოლა katskhi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მანდაეთის საჯარო სკოლა mandaeti@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერევის საჯარო სკოლა Merevi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხეთურის საჯარო სკოლა Mechkheturi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნავარძეთის საჯარო სკოლა navardzeti@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევისის საჯარო სკოლა perevisi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რგანის საჯარო სკოლა rgani@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რცხილათის საჯარო სკოლა Rtskhilati@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვერის საჯარო სკოლა Sveri@mes.gov.ge 



ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკინდორის საჯარო სკოლა skindori@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყემლოვანის საჯარო სკოლა Tkemlovani@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ უსახელოს საჯარო სკოლა Usakhelo2@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვაციხის საჯარო სკოლა www.kvatsikhe@mes.gov.ge 

ჭიათურა 

სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ბერეთისის საჯარო 

სკოლა kvedaberetisi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჭალოვანის საჯარო სკოლა  KvedaChalovani@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუთის №1 საჯარო სკოლა Shukruti1@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუთის №2 საჯარო სკოლა Shukruti2@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრუკვეთის საჯარო სკოლა Tskhrukveti@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წასრის საჯარო სკოლა tsasri@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წირქვალის საჯარო სკოლა tsikvali@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალშავის საჯარო სკოლა Tskalshavi@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალიფაურის საჯარო სკოლა khalipauri@mes.gov.ge 

ჭიათურა სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრეითის №2 საჯარო სკოლა www.Khreiti2@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - დაბა ხარაგაულის №2 საჯარო სკოლა Kharagauli2@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - დაბა ხარაგაულის №3 საჯარო სკოლა kharagauli3@mes.gov.ge 

ხარაგაული 

სსიპ - წმინდა მღვდელმოწამე სიმონ მჭედლიძის სახელობის ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაშის საჯარო სკოლა Lashe@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სადგურ მარელისის საჯარო სკოლა marelisi@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაზალეთის საჯარო სკოლა khabazaleti@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორითის საჯარო სკოლა Boriti@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა bori@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარძიის საჯარო სკოლა Vardzia@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლევის საჯარო სკოლა vashlevi@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახანის საჯარო სკოლა  vakhani@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლა Vertkvichala@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეს საჯარო სკოლა khaZvare@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხის საჯარო სკოლა kitskhi@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვანის საჯარო სკოლა Leghvani@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოლითის საჯარო სკოლა khaMoliti@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადაბურის საჯარო სკოლა Nadaburi@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარგვეშის საჯარო სკოლა sargveshi@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღანძილის საჯარო სკოლა saghandzili@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უბისის საჯარო სკოლა Mail-Ubisa@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორეშის საჯარო სკოლა Ghoresha@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიფის საჯარო სკოლა Tsipa@mes.gov.ge 



ხარაგაული 

სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალაფორეთის საჯარო 

სკოლა Tskalaporeti@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევის საჯარო სკოლა khakhevi@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდრის საჯარო სკოლა Khidari@mes.gov.ge 

ხარაგაული სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნევის საჯარო სკოლა Khunevi@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ ხაშურის №6 საჯარო სკოლა khashuri6@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - დავით კაკიაშვილის სახელობის ქალაქ ხაშურის №2 საჯარო სკოლა khashuri2@mes.gov.ge 

ხაშური 

სსიპ - დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ქვიშხეთის საჯარო სკოლა kvishkheti@mes.gov.ge 

ხაშური 

სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა 

სურამის №2 საჯარო სკოლა surami2@mes.gov.ge 

ხაშური 

სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ცოცხნარის საჯარო სკოლა khaodzisi@mes.gov.ge 

ხაშური 

სსიპ - ივანე ხრიკულის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ხცისის საჯარო სკოლა khtsisi@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ხაშურის №3 საჯარო სკოლა khashuri3@mes.gov.ge 

ხაშური 

სსიპ - ლესია უკრაინკას სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა 

სურამის №3 საჯარო სკოლა surami3@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ქალაქ ხაშურის №1 საჯარო სკოლა khashuri1@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ქალაქ ხაშურის №4 საჯარო სკოლა khashuri4@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ქალაქ ხაშურის №5 საჯარო სკოლა khashuri5@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ქალაქ ხაშურის №7 საჯარო სკოლა khashuri7@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ქალაქ ხაშურის №8 საჯარო სკოლა khashuri8@mes.gov.ge 

ხაშური 

სსიპ - ქრისტეფორე III-ის სახელობის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა 

სურამის №4 საჯარო სკოლა surami4@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ ხაშურის №9 საჯარო სკოლა khashuri9@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის №1 საჯარო სკოლა surami1@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალის საჯარო სკოლა Ali@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეკამის საჯარო სკოლა Bekami@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროლოსნის საჯარო სკოლა brolosani@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის საჯარო სკოლა khagomi@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაყის საჯარო სკოლა vaka@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბახტევის საჯარო სკოლა Nabakhtevi@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოსიაურის საჯარო სკოლა khaOsiauri@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სატივის საჯარო სკოლა Sative@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტეზრის საჯარო სკოლა tezeri@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტკოცის საჯარო სკოლა Tkotsa@mes.gov.ge 



ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის საჯარო სკოლა Plevi@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქემფრის საჯარო სკოლა kemferi@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქინძათის საჯარო სკოლა Kindzati@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრამუხის საჯარო სკოლა tskhramukha@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაღვლის საჯარო სკოლა tsaghvli@mes.gov.ge 

ხაშური სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წრომის საჯარო სკოლა Tsromi@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - მინდია აბაშიძის სახელობის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

თხილნარის №1 საჯარო სკოლა Tkhilnari1@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბა მახინჯაურის საჯარო სკოლა makhinjauri@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლა kheagara@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭარისაღმართის საჯარო 

სკოლა Acharisaghmarti@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭარისწყლის საჯარო სკოლა acharistskali@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა kheakhalsofeli@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის №1 საჯარო 

სკოლა akhalsheni1@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის №2 საჯარო 

სკოლა Akhalsheni2@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადის საჯარო სკოლა KheGantiadi@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორას საჯარო სკოლა gora@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა erge@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა განთიადის საჯარო 

სკოლა zgantiadi@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ახალშენის საჯარო 

სკოლა ZAkhalsheni@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო თხილნარის საჯარო 

სკოლა ZTkhilnari@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო 

სკოლა ztsinsvla@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის №2 საჯარო 

სკოლა TKhilnari2@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმის საჯარო სკოლა kapreshumi@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირნათის საჯარო სკოლა kirnati@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადიდის საჯარო სკოლა Maradidi@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოს საჯარო სკოლა makho@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის №1 საჯარო 

სკოლა kheSalibauri1@mes.gov.ge 



ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის №2 საჯარო 

სკოლა khesalibauri2@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლა sarpi@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლა peria@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედის საჯარო სკოლა Kedkedi@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთის საჯარო 

სკოლა chkhutuneti@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ახალშენის საჯარო 

სკოლა KheAkhalsheni@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო მახოს საჯარო სკოლა kvemomakho@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო 

სკოლა korolistavi@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის საჯარო სკოლა khechaisubani@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიქუნეთის საჯარო სკოლა chikuneti@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლის საჯარო სკოლა Tsinsvla@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა charnali@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური 

სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურის №1 საჯარო 

სკოლა skkhelvachauri@mes.gov.ge 

ხელვაჩაური სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოჭოს საჯარო სკოლა jocho@mes.gov.ge 

ხობი 

სსიპ - ესტატე შუშანიას სახელობის ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

პირველი მაისის საჯარო სკოლა khopirvelimaisi@mes.gov.ge 

ხობი 

სსიპ - ზვიად გამსახურდიას სახელობის ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ძველი ხიბულის საჯარო სკოლა DzveliKhibuli@mes.gov.ge 

ხობი 

სსიპ - ილია ქვარცხავას სახელობის ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

საჯიჯაოს №2 საჯარო სკოლა sajijao2@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ქალაქ ხობის №1 საჯარო სკოლა khobi1@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ქალაქ ხობის №2 საჯარო სკოლა khobi2@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი ხიბულის №1 საჯარო სკოლა akhalikhibula1@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი ხიბულის №2 საჯარო სკოლა akhalikhibula2@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა KhoAkhalsopeli@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიის საჯარო სკოლა Bia@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიფულის საჯარო სკოლა guripuli@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქვალონის საჯარო სკოლა zemokvaloni@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორსის საჯარო სკოლა Torsa@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოჯიხევის №1 საჯარო სკოლა nojikhevi1@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოჯიხევის №2 საჯარო სკოლა Nojikhevi2@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის საჯარო სკოლა patarapoti@mes.gov.ge 



ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგვიჩიოს საჯარო სკოლა Sagvichio@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯიჯაოს №1 საჯარო სკოლა sajijao1@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქარიატის საჯარო სკოლა Kariati@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქვალონის №1 საჯარო სკოლა kvemokvaloni1@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქვალონის №2 საჯარო სკოლა kvemokvaloni2@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის საჯარო სკოლა kulevi@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავღელეს საჯარო სკოლა shavgele@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ხორგის საჯარო სკოლა shuakhorga@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიდის საჯარო სკოლა chaladidi@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხამისქურის საჯარო სკოლა khamiskuri@mes.gov.ge 

ხობი სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხეთის საჯარო სკოლა khetaskola@gmail.com 

ხონი 

სსიპ - აკაკი ტერელაძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ქუტირის საჯარო სკოლა kutiri@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - აკაკი ჩხენკელის სახელობის ქალაქ ხონის №2 საჯარო სკოლა khoni2@mes.gov.ge 

ხონი 

სსიპ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ივანდიდის საჯარო სკოლა Ivandidi@mes.gov.ge 

ხონი 

სსიპ - ვარლამ ძიძიგურის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მათხოჯის საჯარო სკოლა Matkhoji@mes.gov.ge 

ხონი 

სსიპ - ვეფხია ჯიშკარიანის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

საწულუკიძეოს საჯარო სკოლა Satsulukidzeo@mes.gov.ge 

ხონი 

სსიპ - ვლადიმერ ჯანჯღავას სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გუბის საჯარო სკოლა Gubi@mes.gov.ge 

ხონი 

სსიპ - იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

კონტუათის საჯარო სკოლა Kontuati@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ირაკლი აბაშიძის სახელობის ქალაქ ხონის №3 საჯარო სკოლა khoni3@mes.gov.ge 

ხონი 

სსიპ - კონსტანტინე მეძველიას სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ნახახულევის საჯარო სკოლა Nakhakhulevi@mes.gov.ge 

ხონი 

სსიპ - მალხაზ აბაშიძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაის 

მეურნეობის საჯარო სკოლა chaisMeurneoba@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - მოსე ხონელის სახელობის ქალაქ ხონის №1 საჯარო სკოლა khoni1@mes.gov.ge 

ხონი 

სსიპ - მღვდელი ლუკა ჩომახიძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გოჩა ჯიხაიშის საჯარო სკოლა GochaJikhaishi@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ქალაქ ხონის №4 საჯარო სკოლა Khoni4@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალბედისეულის საჯარო სკოლა akhalbediseuli@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის საჯარო სკოლა khoAkhalsheni@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდის საჯარო სკოლა Gordi@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურის საჯარო სკოლა dedalauri@mes.gov.ge 



ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კინჩხის საჯარო სკოლა kinchkhi@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუხის საჯარო სკოლა khukhi@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამაშევის საჯარო სკოლა Namashevi@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჯიხაიშის საჯარო სკოლა patarajikhaishi@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუხჩის საჯარო სკოლა Sukhchi@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვედის საჯარო სკოლა Ghvedi@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეძილეთის საჯარო სკოლა zezileti@mes.gov.ge 

ხონი სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის საჯარო სკოლა khidi@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - აბესალომ აბაშიძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სხალთის საჯარო სკოლა Skhalta@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - ასლან შაინიძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

წაბლანის საჯარო სკოლა Tsablani@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - დაბა ხულოს საჯარო სკოლა khulo@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - დავით მამულაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ქვემო თხილვანის საჯარო სკოლა KvemoTkhilvana@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - დიმიტრი ხოზრევანიძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კვატიის საჯარო სკოლა Kvatia@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - თამარ ბარათაშვილის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

რაქვთის საჯარო სკოლა Rakvti@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - მალხაზ შავაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

რიყეთის საჯარო სკოლა Riketi@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - მერაბ ჭელიძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ირემაძეების საჯარო სკოლა iremadzeebi@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - ნადიმ ართმელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბეღლეთის საჯარო სკოლა beghleti@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - რუსლან მელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო 

ვაშლოვანის საჯარო სკოლა KvemoVashlovani@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბაკოს საჯარო სკოლა bako@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - სერგო ჯაიანის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ხიხაძირის საჯარო სკოლა khikhadziri@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

თხილვანის საჯარო სკოლა Tkhilvani@mes.gov.ge 

ხულო 

სსიპ - შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მთისუბნის საჯარო სკოლა mtisubani@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლა khuAgara@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოძაურის საჯარო სკოლა bodzauri@mes.gov.ge 



ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების საჯარო სკოლა Ganakhleba@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გელაურის საჯარო სკოლა gelaurisskolaa@gmail.com 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გელაძეების საჯარო სკოლა Geladzeebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლა khuGorgadzeebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დანისპარაულის საჯარო სკოლა Danisfarauli@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიაკონიძეების საჯარო სკოლა diakonidzeebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდაჭარის საჯარო სკოლა Didachara@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი რიყეთის საჯარო სკოლა DidiRiketi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლა Dioknisi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვერნების საჯარო სკოლა Vernebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლა ZemoVashlovani@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თაგოს საჯარო სკოლა Tago@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კალოთის საჯარო სკოლა kaloti@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კორტოხის საჯარო სკოლა kortokhi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანიაკეთის საჯარო სკოლა Maniaketi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკეიძეების საჯარო სკოლა Mekeidzeebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების საჯარო სკოლა okruashvilebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტნარის საჯარო სკოლა pantnari@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პაქსაძეების საჯარო სკოლა Paksadzeebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საციხურის საჯარო სკოლა KhuSatsikhuri@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ სკვანის საჯარო სკოლა skvani@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბახმელის საჯარო სკოლა tabakhmela@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლა Tunadzeebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხოს საჯარო სკოლა Uchkho@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფაჩხის საჯარო სკოლა  pachkhi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუშრუკაულის საჯარო სკოლა pushrukauli@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედლების საჯარო სკოლა Kedledi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორჯომის საჯარო სკოლა Ghorjomi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღურტის საჯარო სკოლა Ghurta@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიშლის საჯარო სკოლა Kishli@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაოს საჯარო სკოლა Chao@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ძირკვაძეების საჯარო სკოლა Dzirkvadzeebi@mes.gov.ge 

ხულო სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ძმაგულის საჯარო სკოლა dzmaguli@mes.gov.ge 

 


