
ელექტრონული სისტემები და სერვისები ტიპი მომხმარებელი სტატუსი

პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაცია საჯარო/შიდა მოხმარებისთვის

(წვდომა დაშვებულია რეგისტრაციის 

ეტაპების მიხედვით) 

სასკოლო ასაკის მქონე ბავშვები მოქმედი

eSchool - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემა შიდა მოხმარებისთვის ზოგადსაგანმანათებლო დაწესებულებები;

საგანმანათლებლო რესურსცენტრები;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ-ები და სტრუქტურული 

ქვედნაყოფები;

მოქმედი

მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა შიდა მოხმარებისთვის სქემაში ჩართული მასწავლებლები;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები;

სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ-ები;

მოქმედი

ელექტრონული ჟურნალი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის შიდა მოხმარებისთვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები მოქმედი

eVet - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემა შიდა მოხმარებისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

საგანმანათლებლო რესურსცენტრები;

პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტი;

სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ-ები;

მოქმედი

ელექტრონული ჟურნალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის შიდა მოხმარებისთვის სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტი;

მოქმედი

eFlow - ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა შიდა მოხმარებისთვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ-ები;

პროფესიული, უმაღლესი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები;

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ები;

მოქმედი

სტუდენტთა მობილობა საჯარო მოხმარებისთვის მობილობის მსურველი სტუდენტები;

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

მოქმედი

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ელ. სისტემა შიდა მოხმარებისთვის სსიპ განათლების მართვის საინფორმციო სისტემა;

სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენტო;

მოქმედი

office 365 საჯარო მოხმარებისთვის საქართველოს საჯარო სკოლები მოქმედი

მანდატურების საინფორმაციო სისტემა შიდა მოხმარებისთვის საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მოქმედი

ელექტრონული რეგისტრაცია პროფესიული პროგრამებისთვის საჯარო მოხმარებისთვის პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველი აპლიკანტები მოქმედი

სასკოლო სასწავლო რესურსების გრიფირებისა და შეფასების ადმინისტრირების 

ელექტრონული სისტემა

საჯარო/შიდა მოხმარებისთვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

სახელმძღვანელოების გრიფირების კონკურსში მონაწილეობის მსურველი 

ნებისმიერი იურიდიული/ფიზიკური პირი;

მიმდინარე/ახალი

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონული ჟურნალი - მშობლის მხარე საჯარო მოხმარებისთვის მშობლები მიმდინარე/ახალი

QMS - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის სისტემა

საჯარო/შიდა მოხმარებისთვის პროფესიული, უმაღლესი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები;

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

მიმდინარე/ახალი

სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა (რეიტინგები) საჯარო მოხმარებისთვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები;

მშობლები;

ნებისმიერი დაინტერესებული ფიზიკური/იურიდიული პირი;

მიმდინარე/ახალი

ქართული ენის დისტანციური სწავლება საჯარო მოხმარებისთვის საზღვარგარეთ მცხოვრები 5 და მეტი წლის ქართული ენის შესწავლის 

მსურველი აპლიკანტები

მიმდინარე/ახალი

უცხოელი სტუდენტების ონლაინ რეგისტრაცია საჯარო მოხმარებისთვის საქართველოში სწავლის მსურველი უცხოელი აპლიკანტები დაგეგმილი/ახალი

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების გადამოწმების სისტემა საჯარო მოხმარებისთვის ნებისმიერი დაინტერესებული ფიზიკური/იურიდიული პირი - 

ინფორმაციის მომხმარებელი;

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების გამცემი დაწესებულებები;

სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ-ები;

დაგეგმილი/ახალი



სერვისი მიმღები ორგანიზაცია აღწერა სტატუსი

მოსწავლეები, პროფესიული/უმაღლესი სტუდენტები საქართველოს ბანკი ქალაქ თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტით შეღავათებით მგზავრობა, 

School Card

მოქმედი

საჯარო სკოლის და თბილისის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მასწავლებლები და ადმინისტრაციული პერსონალი

ქალაქ თბილისის მერია ქალაქ თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტით შეღავათებით მგზავრობა მოქმედი

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები სსიპ სახელმწიფო სერვისების 

განვითრების სააგენტო

Student Card მოქმედი

საჯარო სკოლის და სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მასწავლებლები

შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო

სახელმწიფო სოციალური პროგრამები მოქმედი

მოსწავლეები, პროფესიული/უმაღლესი სტუდენტები საქართველოს ბანკი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური ტრანსპორტით შეღავათებით მგზავრობა დაგეგმილი

მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლის მასწავლებლის მიერ მიღებული დანამატი სსიპ - სოციალური მომსახურების 

სააგენტო

დაგეგმილი


