
თარიღი დრო მხარე მისამართი ტრენერი ტელეფონის ნომერი

3/23/2021 12:00 თბილისი კლასიკური გიმნაზია რუსთაველის გამზ. № 10, II სართული; ოთახი №103 ლევანი დოსმიშვილი 558000612

3/24/2021 12:00 თბილისი კლასიკური გიმნაზია რუსთაველის გამზ. № 10, II სართული; ოთახი №103 ლევანი დოსმიშვილი 558000612

3/25/2021 12:00 თბილისი კლასიკური გიმნაზია რუსთაველის გამზ. № 10, II სართული; ოთახი №103 ლევანი დოსმიშვილი 558000612

3/26/2021 12:00 თბილისი კლასიკური გიმნაზია რუსთაველის გამზ. № 10, II სართული; ოთახი №103 ლევანი დოსმიშვილი 558000612

 

3/30/2021 12:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 50 საჯარო სკოლა, გერონტი ქიქოძის ქ. № 4, III სართული, ოთახი № 316 ლევანი დოსმიშვილი 558000612

4/1/2021 12:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 50 საჯარო სკოლა, გერონტი ქიქოძის ქ. № 4, III სართული, ოთახი № 316 ლევანი დოსმიშვილი 558000612

4/6/2021 12:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 50 საჯარო სკოლა, გერონტი ქიქოძის ქ. № 4, III სართული, ოთახი № 316 ლევანი დოსმიშვილი 558000612

4/8/2021 12:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 50 საჯარო სკოლა, გერონტი ქიქოძის ქ. № 4, III სართული, ოთახი № 316 ლევანი დოსმიშვილი 558000612

 

3/22/2021 18:00 თბილისი
სსიპ გურამ რამიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის № 20 საჯარო სკოლა, ჯამბულის ქ. № 5, III სართული, ოთახი № 

22
ნინო ზამბახიძე 577998745

3/23/2021 18:00 თბილისი
სსიპ გურამ რამიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის № 20 საჯარო სკოლა, ჯამბულის ქ. № 5, III სართული, ოთახი № 

22
ნინო ზამბახიძე 577998745

3/24/2021 18:00 თბილისი
სსიპ გურამ რამიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის № 20 საჯარო სკოლა, ჯამბულის ქ. № 5, III სართული, ოთახი № 

22
ნინო ზამბახიძე 577998745

3/25/2021 18:00 თბილისი
სსიპ გურამ რამიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის № 20 საჯარო სკოლა, ჯამბულის ქ. № 5, III სართული, ოთახი № 

22
ნინო ზამბახიძე 577998745

 

3/29/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 211 საჯარო სკოლა, წავკისი რუსთაველის ქ № 1, I სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია ნინო ზამბახიძე 577998745

3/30/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 211 საჯარო სკოლა, წავკისი რუსთაველის ქ № 1, I სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია ნინო ზამბახიძე 577998745

4/1/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 211 საჯარო სკოლა, წავკისი რუსთაველის ქ № 1, I სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია ნინო ზამბახიძე 577998745

4/6/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 211 საჯარო სკოლა, წავკისი რუსთაველის ქ № 1, I სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია ნინო ზამბახიძე 577998745

 

3/25/2021 14:30 თბილისი სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის № 23 საჯარო სკოლა, დ. უზნაძის № 59, II სართული, ოთახი № 23 მაკა სუხიშვილი 577967789

3/26/2021 14:30 თბილისი სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის № 23 საჯარო სკოლა, დ. უზნაძის № 59, II სართული, ოთახი № 23 მაკა სუხიშვილი 577967789

4/1/2021 14:30 თბილისი სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის № 23 საჯარო სკოლა, დ. უზნაძის № 59, II სართული, ოთახი № 23 მაკა სუხიშვილი 577967789

4/2/2021 14:30 თბილისი სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის № 23 საჯარო სკოლა, დ. უზნაძის № 59, II სართული, ოთახი № 23 მაკა სუხიშვილი 577967789

 

3/29/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 31 საჯარო სკოლა, არნოლდ ჩიქობავას № 17, III სართული, ოთახი № 306 მაკა სუხიშვილი 577967789

3/31/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 31 საჯარო სკოლა, არნოლდ ჩიქობავას № 17, III სართული, ოთახი № 306 მაკა სუხიშვილი 577967789



4/2/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 31 საჯარო სკოლა, არნოლდ ჩიქობავას № 17, III სართული, ოთახი № 306 მაკა სუხიშვილი 577967789

4/5/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 31 საჯარო სკოლა, არნოლდ ჩიქობავას № 17, III სართული, ოთახი № 306 მაკა სუხიშვილი 577967789

 

3/23/2021 10:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 29 საჯარო სკოლა, ნინოშვილის ქ. № 39, II სართული, ოთახი № 220 მერი მაჩალიკაშვილი 599933210

3/24/2021 10:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 29 საჯარო სკოლა, ნინოშვილის ქ. № 39, II სართული, ოთახი № 220 მერი მაჩალიკაშვილი 599933210

3/25/2021 10:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 29 საჯარო სკოლა, ნინოშვილის ქ. № 39, II სართული, ოთახი № 220 მერი მაჩალიკაშვილი 599933210

3/26/2021 10:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 29 საჯარო სკოლა, ნინოშვილის ქ. № 39, II სართული, ოთახი № 220 მერი მაჩალიკაშვილი 599933210

 

4/5/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 30 საჯარო სკოლა, კიევის ქ. № 4, III სართული, ოთახი № 316 მერი მაჩალიკაშვილი 599933210

4/6/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 30 საჯარო სკოლა, კიევის ქ. № 4, III სართული, ოთახი № 316 მერი მაჩალიკაშვილი 599933210

4/7/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 30 საჯარო სკოლა, კიევის ქ. № 4, III სართული, ოთახი № 316 მერი მაჩალიკაშვილი 599933210

4/8/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 30 საჯარო სკოლა, კიევის ქ. № 4, III სართული, ოთახი № 316 მერი მაჩალიკაშვილი 599933210

 

3/16/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილსის № 18 საჯარო სკოლა, დავით აღმაშენებლის გამზირი № 180, II სართული, ოთახი № 217 ნანა გელაძე 599039494

3/17/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილსის № 18 საჯარო სკოლა, დავით აღმაშენებლის გამზირი № 180, II სართული, ოთახი № 217 ნანა გელაძე 599039494

3/18/2021 12:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილსის № 18 საჯარო სკოლა, დავით აღმაშენებლის გამზირი № 180, II სართული, ოთახი № 217 ნანა გელაძე 599039494

3/19/2021 12:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილსის № 18 საჯარო სკოლა, დავით აღმაშენებლის გამზირი № 180, II სართული, ოთახი № 217 ნანა გელაძე 599039494

 

3/31/2021 16:25 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 36 საჯარო სკოლა, სულუხიას ქ. № 4, IV სართული, ოთახი № 409 ნანა გელაძე 599039494

4/1/2021 17:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 36 საჯარო სკოლა, სულუხიას ქ. № 4, IV სართული, ოთახი № 409 ნანა გელაძე 599039494

4/7/2021 16:25 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 36 საჯარო სკოლა, სულუხიას ქ. № 4, IV სართული, ოთახი № 409 ნანა გელაძე 599039494

4/8/2021 17:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 36 საჯარო სკოლა, სულუხიას ქ. № 4, IV სართული, ოთახი № 409 ნანა გელაძე 599039494

 

3/15/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 212 საჯარო სკოლა, შინდისი, მანსვეტაშვილის ქ. № 2, II სართული, დარბაზი გიორგი გორდაძე 599115701

3/18/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 212 საჯარო სკოლა, შინდისი, მანსვეტაშვილის ქ. № 2, II სართული, დარბაზი გიორგი გორდაძე 599115701

3/22/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 212 საჯარო სკოლა, შინდისი, მანსვეტაშვილის ქ. № 2, II სართული, დარბაზი გიორგი გორდაძე 599115701

3/25/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 212 საჯარო სკოლა, შინდისი, მანსვეტაშვილის ქ. № 2, II სართული, დარბაზი გიორგი გორდაძე 599115701

 



3/30/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 77 საჯარო სკოლა, ირბახის ქ № 16, II სართული № 15ა გიორგი გორდაძე 599115701

4/1/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 77 საჯარო სკოლა, ირბახის ქ № 16, II სართული № 15ა გიორგი გორდაძე 599115701

4/2/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 77 საჯარო სკოლა, ირბახის ქ № 16, II სართული № 15ა გიორგი გორდაძე 599115701

4/8/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 77 საჯარო სკოლა, ირბახის ქ № 16, II სართული № 15ა გიორგი გორდაძე 599115701

 

3/22/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 21 საჯარო სკოლა, პეტრიაშვილის ქ. № 7, 0 სართული, ისტორიის კაბინეტი ლევან კაპანაძე 577710017

3/23/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 21 საჯარო სკოლა, პეტრიაშვილის ქ. № 7, 0 სართული, ისტორიის კაბინეტი ლევან კაპანაძე 577710017

3/24/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 21 საჯარო სკოლა, პეტრიაშვილის ქ. № 7, 0 სართული, ისტორიის კაბინეტი ლევან კაპანაძე 577710017

3/25/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 21 საჯარო სკოლა, პეტრიაშვილის ქ. № 7, 0 სართული, ისტორიის კაბინეტი ლევან კაპანაძე 577710017

 

3/30/2021 11:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 58 საჯარო სკოლა, ღამბაშიძის ქ. № 3, II სართული, დარბაზი ლევან კაპანაძე 577710017

3/31/2021 11:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 58 საჯარო სკოლა, ღამბაშიძის ქ. № 3, II სართული, დარბაზი ლევან კაპანაძე 577710017

4/6/2021 11:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 58 საჯარო სკოლა, ღამბაშიძის ქ. № 3, II სართული, დარბაზი ლევან კაპანაძე 577710017

4/7/2021 11:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 58 საჯარო სკოლა, ღამბაშიძის ქ. № 3, II სართული, დარბაზი ლევან კაპანაძე 577710017

 

3/16/2021 10:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 55 საჯარო სკოლა, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 38, სამოქალაქო განათლების ოთახი, II სართული, 

ოთახი № 2-64
თამარ ცერცვაძე 598407879

3/17/2021 10:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 55 საჯარო სკოლა, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 38, სამოქალაქო განათლების ოთახი, II სართული, 

ოთახი № 2-64
თამარ ცერცვაძე 598407879

3/18/2021 10:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 55 საჯარო სკოლა, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 38, სამოქალაქო განათლების ოთახი, II სართული, 

ოთახი № 2-64
თამარ ცერცვაძე 598407879

3/19/2021 10:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 55 საჯარო სკოლა, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 38, სამოქალაქო განათლების ოთახი, II სართული, 

ოთახი № 2-64
თამარ ცერცვაძე 598407879

 

4/5/2021 14:15 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 122 საჯარო სკოლა, პეტრე ქავთარაძის ქ. № 42, ძირითადი კორპუსი III სართული, 

საბუნებისმეტყველო აუდიტორია
თამარ ცერცვაძე 598407879

4/7/2021 14:15 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 122 საჯარო სკოლა, პეტრე ქავთარაძის ქ. № 42, ძირითადი კორპუსი III სართული, 

საბუნებისმეტყველო აუდიტორია
თამარ ცერცვაძე 598407879

4/8/2021 14:15 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 122 საჯარო სკოლა, პეტრე ქავთარაძის ქ. № 42, ძირითადი კორპუსი III სართული, 

საბუნებისმეტყველო აუდიტორია
თამარ ცერცვაძე 598407879

4/12/2021 14:15 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 122 საჯარო სკოლა, პეტრე ქავთარაძის ქ. № 42, ძირითადი კორპუსი III სართული, 

საბუნებისმეტყველო აუდიტორია
თამარ ცერცვაძე 598407879

 

3/23/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 161 საჯარო სკოლა. თინა იოსებიძის ქ. № 50 I სართული, № 1 ლაბორატორიის ოთახი თამაზ ფოლადაშვილი 597000747

3/24/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 161 საჯარო სკოლა. თინა იოსებიძის ქ. № 50 I სართული, № 1 ლაბორატორიის ოთახი თამაზ ფოლადაშვილი 597000747

3/25/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 161 საჯარო სკოლა. თინა იოსებიძის ქ. № 50 I სართული, № 1 ლაბორატორიის ოთახი თამაზ ფოლადაშვილი 597000747



3/26/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 161 საჯარო სკოლა. თინა იოსებიძის ქ. № 50 I სართული, № 1 ლაბორატორიის ოთახი თამაზ ფოლადაშვილი 597000747

 

3/29/2021 15:30 თბილისი
სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის № 199 საჯარო სკოლა. ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 49, III 

სართული. აუდიტორია № 320
თამაზ ფოლადაშვილი 597000747

3/30/2021 15:30 თბილისი
სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის № 199 საჯარო სკოლა. ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 49, III 

სართული. აუდიტორია № 320
თამაზ ფოლადაშვილი 597000747

3/31/2021 15:30 თბილისი
სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის № 199 საჯარო სკოლა. ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 49, III 

სართული. აუდიტორია № 320
თამაზ ფოლადაშვილი 597000747

4/1/2021 15:30 თბილისი
სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის № 199 საჯარო სკოლა. ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 49, III 

სართული. აუდიტორია № 320
თამაზ ფოლადაშვილი 597000747

 

3/22/2021 12:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 126 საჯარო სკოლა, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 71, II სართული, ოთახი № 1-217 ნათელა ოდიშელიძე 595163698

3/23/2021 12:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 126 საჯარო სკოლა, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 71, II სართული, ოთახი № 1-217 ნათელა ოდიშელიძე 595163698

3/24/2021 12:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 126 საჯარო სკოლა, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 71, II სართული, ოთახი № 1-217 ნათელა ოდიშელიძე 595163698

3/25/2021 12:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 126 საჯარო სკოლა, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 71, II სართული, ოთახი № 1-217 ნათელა ოდიშელიძე 595163698

 

4/5/2021 14:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 210 საჯარო სკოლა, სოფელი დიღომი, დავით სარაჯიშვილის ჩიხი 1, № 2, II სართული, ოთახი 

№ 213
ნათელა ოდიშელიძე 595163698

4/6/2021 14:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 210 საჯარო სკოლა, სოფელი დიღომი, დავით სარაჯიშვილის ჩიხი 1, № 2, II სართული, ოთახი 

№ 213
ნათელა ოდიშელიძე 595163698

4/7/2021 14:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 210 საჯარო სკოლა, სოფელი დიღომი, დავით სარაჯიშვილის ჩიხი 1, № 2, II სართული, ოთახი 

№ 213
ნათელა ოდიშელიძე 595163698

4/8/2021 14:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 210 საჯარო სკოლა, სოფელი დიღომი, დავით სარაჯიშვილის ჩიხი 1, № 2, II სართული, ოთახი 

№ 213
ნათელა ოდიშელიძე 595163698

 

3/23/2021 12:35 თბილისი
სსიპ ქართველ იუნკერთა სახელობის ქალაქ თბილისის № 52 საჯარო სკოლა. ალ. ყაზბეგის გამზ. № 27, III სართული, 

ოთახი № 7
ნანა ცინცაძე 577944103

3/24/2021 12:35 თბილისი
სსიპ ქართველ იუნკერთა სახელობის ქალაქ თბილისის № 52 საჯარო სკოლა. ალ. ყაზბეგის გამზ. № 27, III სართული, 

ოთახი № 7
ნანა ცინცაძე 577944103

3/25/2021 12:35 თბილისი
სსიპ ქართველ იუნკერთა სახელობის ქალაქ თბილისის № 52 საჯარო სკოლა. ალ. ყაზბეგის გამზ. № 27, III სართული, 

ოთახი № 7
ნანა ცინცაძე 577944103

3/26/2021 12:35 თბილისი
სსიპ ქართველ იუნკერთა სახელობის ქალაქ თბილისის № 52 საჯარო სკოლა. ალ. ყაზბეგის გამზ. № 27, III სართული, 

ოთახი № 7
ნანა ცინცაძე 577944103

 

3/29/2021 11:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 60 საჯარო სკოლა, ალ. ყაზბეგის გამზ. № 39, II სართული, ისტორიის კაბინეტი ოთახი № 20 ნანა ცინცაძე 577944103

3/30/2021 11:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 60 საჯარო სკოლა, ალ. ყაზბეგის გამზ. № 39, II სართული, ისტორიის კაბინეტი ოთახი № 20 ნანა ცინცაძე 577944103

3/31/2021 11:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 60 საჯარო სკოლა, ალ. ყაზბეგის გამზ. № 39, II სართული, ისტორიის კაბინეტი ოთახი № 20 ნანა ცინცაძე 577944103

4/1/2021 11:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 60 საჯარო სკოლა, ალ. ყაზბეგის გამზ. № 39, II სართული, ისტორიის კაბინეტი ოთახი № 20 ნანა ცინცაძე 577944103

 

3/15/2021 11:40 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 123 საჯარო სკოლა, ი. იმედაშვილის № 4, III სართული. XIა კლასის საკლასო ოთახი ნინო ბაზაძე  599559555



3/16/2021 11:40 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 123 საჯარო სკოლა, ი. იმედაშვილის № 4, III სართული. XIა კლასის საკლასო ოთახი ნინო ბაზაძე  599559555

3/22/2021 11:40 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 123 საჯარო სკოლა, ი. იმედაშვილის № 4, III სართული. XIა კლასის საკლასო ოთახი ნინო ბაზაძე  599559555

3/23/2021 11:40 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 123 საჯარო სკოლა, ი. იმედაშვილის № 4, III სართული. XIა კლასის საკლასო ოთახი ნინო ბაზაძე  599559555

 

3/29/2021 13:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 128 საჯარო სკოლა, ვ. თოფურიას ქ. № 12, III სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია 

ოთახი № 319
ნინო ბაზაძე 599559555

3/30/2021 13:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 128 საჯარო სკოლა, ვ. თოფურიას ქ. № 12, III სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია 

ოთახი № 319
ნინო ბაზაძე 599559555

3/31/2021 13:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 128 საჯარო სკოლა, ვ. თოფურიას ქ. № 12, III სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია 

ოთახი № 319
ნინო ბაზაძე 599559555

4/1/2021 13:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 128 საჯარო სკოლა, ვ. თოფურიას ქ. № 12, III სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია 

ოთახი № 319
ნინო ბაზაძე 599559555

 

3/22/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 61 საჯარო სკოლა, ვ.დოლიძის ქ. № 3, IV სართული, ოთახი № 325 ელისო ნიკოლაშვილი 599020516

3/23/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 61 საჯარო სკოლა, ვ.დოლიძის ქ. № 3, IV სართული, ოთახი № 325 ელისო ნიკოლაშვილი 599020516

3/24/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 61 საჯარო სკოლა, ვ.დოლიძის ქ. № 3, IV სართული, ოთახი № 325 ელისო ნიკოლაშვილი 599020516

3/25/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 61 საჯარო სკოლა, ვ.დოლიძის ქ. № 3, IV სართული, ოთახი № 325 ელისო ნიკოლაშვილი 599020516

 

4/5/2021 11:30 თბილისი
სსიპ ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ თბილისის № 62 საჯარო სკოლა. ჟ. შარტავას ქ. № 20, III სართული, 

ბიბლიოთეკა
ელისო ნიკოლაშვილი 599020516

4/6/2021 11:30 თბილისი
სსიპ ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ თბილისის № 62 საჯარო სკოლა. ჟ. შარტავას ქ. № 20, III სართული, 

ბიბლიოთეკა
ელისო ნიკოლაშვილი 599020516

4/7/2021 11:30 თბილისი
სსიპ ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ თბილისის № 62 საჯარო სკოლა. ჟ. შარტავას ქ. № 20, III სართული, 

ბიბლიოთეკა
ელისო ნიკოლაშვილი 599020516

4/8/2021 11:30 თბილისი
სსიპ ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ თბილისის № 62 საჯარო სკოლა. ჟ. შარტავას ქ. № 20, III სართული, 

ბიბლიოთეკა
ელისო ნიკოლაშვილი 599020516

 

3/22/2021 13:15 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 186 საჯარო სკოლა, დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქუჩა № 8 ა, ოთხი № 207 მანანა მატუშევსკაია 595606289

3/23/2021 13:15 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 186 საჯარო სკოლა, დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქუჩა № 8 ა, ოთხი № 207 მანანა მატუშევსკაია 595606289

3/24/2021 13:15 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 186 საჯარო სკოლა, დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქუჩა № 8 ა, ოთხი № 207 მანანა მატუშევსკაია 595606289

3/25/2021 13:15 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 186 საჯარო სკოლა, დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქუჩა № 8 ა, ოთხი № 207 მანანა მატუშევსკაია 595606289

 

3/29/2021 9:40 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 192 საჯარო სკოლა, დიდი დიღომი, III მკრ-ნი, II სართული, ოთახი № 206 მანანა მატუშევსკაია 595606289

3/30/2021 9:40 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 192 საჯარო სკოლა, დიდი დიღომი, III მკრ-ნი, II სართული, ოთახი № 206 მანანა მატუშევსკაია 595606289

3/31/2021 9:40 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 192 საჯარო სკოლა, დიდი დიღომი, III მკრ-ნი, II სართული, ოთახი № 206 მანანა მატუშევსკაია 595606289

4/1/2021 9:40 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 192 საჯარო სკოლა, დიდი დიღომი, III მკრ-ნი, II სართული, ოთახი № 206 მანანა მატუშევსკაია 595606289



 

3/16/2021 16:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №76 საჯარო სკოლა, აეროპორტის დასახლება, სააქტო დარბაზი, II სართული ეკატერინე მოდებაძე 591946445

3/17/2021 16:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №76 საჯარო სკოლა, აეროპორტის დასახლება, სააქტო დარბაზი, II სართული ეკატერინე მოდებაძე 591946445

3/18/2021 16:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №76 საჯარო სკოლა, აეროპორტის დასახლება, სააქტო დარბაზი, II სართული ეკატერინე მოდებაძე 591946445

3/19/2021 16:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №76 საჯარო სკოლა, აეროპორტის დასახლება, სააქტო დარბაზი, II სართული ეკატერინე მოდებაძე 591946445

 

3/31/2021 12:00 თბილისი
სსიპ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №178 საჯარო სკოლა, ვარკეთილი 3, II მკ.რ-ნი, III სართული, 

კაბინეტი № 35
ეკატერინე მოდებაძე 591946445

4/1/2021 12:00 თბილისი
სსიპ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №178 საჯარო სკოლა, ვარკეთილი 3, II მკ.რ-ნი, III სართული, 

კაბინეტი № 35
ეკატერინე მოდებაძე 591946445

4/2/2021 12:00 თბილისი
სსიპ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №178 საჯარო სკოლა, ვარკეთილი 3, II მკ.რ-ნი, III სართული, 

კაბინეტი № 35
ეკატერინე მოდებაძე 591946445

4/5/2021 12:00 თბილისი
სსიპ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №178 საჯარო სკოლა, ვარკეთილი 3, II მკ.რ-ნი, III სართული, 

კაბინეტი № 35
ეკატერინე მოდებაძე 591946445

 

3/31/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №146 საჯარო სკოლა, აეროდრომის დასახლება, ქ № 14, I სართული, ბიბლიოთეკა თამთა თელია 599859174

4/1/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №146 საჯარო სკოლა, აეროდრომის დასახლება, ქ № 14, I სართული, ბიბლიოთეკა თამთა თელია 599859174

4/2/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №146 საჯარო სკოლა, აეროდრომის დასახლება, ქ № 14, I სართული, ბიბლიოთეკა თამთა თელია 599859174

4/5/2021 13:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №146 საჯარო სკოლა, აეროდრომის დასახლება, ქ № 14, I სართული, ბიბლიოთეკა თამთა თელია 599859174

 

3/18/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №103 საჯარო სკოლა, მესხეთის ქუჩა № 72, III სართული, კაბინეტი № 312 თამთა თელია 599859174

3/19/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №103 საჯარო სკოლა, მესხეთის ქუჩა № 72, III სართული, კაბინეტი № 312 თამთა თელია 599859174

3/22/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №103 საჯარო სკოლა, მესხეთის ქუჩა № 72, III სართული, კაბინეტი № 312 თამთა თელია 599859174

3/23/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის №103 საჯარო სკოლა, მესხეთის ქუჩა № 72, III სართული, კაბინეტი № 312 თამთა თელია 599859174

 

3/19/2021 16:00 თბილისი
სსიპ ზურაბ იარაჯულის სახელობის ქალაქ თბილისის № 106 საჯარო სკოლა, ბ. ხმელნიცკის ქ. საავიაციოს IV 

დასახლება, ბიბლიოთეკა, I სართული
მარიამ ბურკაძე 555757689

3/22/2021 16:00 თბილისი
სსიპ ზურაბ იარაჯულის სახელობის ქალაქ თბილისის № 106 საჯარო სკოლა, ბ. ხმელნიცკის ქ. საავიაციოს IV 

დასახლება, ბიბლიოთეკა, I სართული
მარიამ ბურკაძე 555757689

3/23/2021 16:00 თბილისი
სსიპ ზურაბ იარაჯულის სახელობის ქალაქ თბილისის № 106 საჯარო სკოლა, ბ. ხმელნიცკის ქ. საავიაციოს IV 

დასახლება, ბიბლიოთეკა, I სართული
მარიამ ბურკაძე 555757689

3/24/2021 16:00 თბილისი
სსიპ ზურაბ იარაჯულის სახელობის ქალაქ თბილისის № 106 საჯარო სკოლა, ბ. ხმელნიცკის ქ. საავიაციოს IV 

დასახლება, ბიბლიოთეკა, I სართული
მარიამ ბურკაძე 555757689

 

4/1/2021 15:00 თბილისი
სსიპ გოგიტა კიკნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის № 182 საჯარო სკოლა, ვარკეთილი, ზ/პ, II მ/რ, III სართული, 

კაბინეტი № 304
მარიამ ბურკაძე 555757689

4/2/2021 15:00 თბილისი
სსიპ გოგიტა კიკნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის № 182 საჯარო სკოლა, ვარკეთილი, ზ/პ, II მ/რ, III სართული, 

კაბინეტი № 304
მარიამ ბურკაძე 555757689



4/5/2021 15:00 თბილისი
სსიპ გოგიტა კიკნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის № 182 საჯარო სკოლა, ვარკეთილი, ზ/პ, II მ/რ, III სართული, 

კაბინეტი № 304
მარიამ ბურკაძე 555757689

4/6/2021 15:00 თბილისი
სსიპ გოგიტა კიკნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის № 182 საჯარო სკოლა, ვარკეთილი, ზ/პ, II მ/რ, III სართული, 

კაბინეტი № 304
მარიამ ბურკაძე 555757689

 

3/16/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 108 საჯარო სკოლა, შუამთის ქუჩა № 64. II სართული, კაბინეტი № 1-2-02 მარი მერეკლიშვილი 599033584

3/17/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 108 საჯარო სკოლა, შუამთის ქუჩა № 64. II სართული, კაბინეტი № 1-2-02 მარი მერეკლიშვილი 599033584

3/18/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 108 საჯარო სკოლა, შუამთის ქუჩა № 64. II სართული, კაბინეტი № 1-2-02 მარი მერეკლიშვილი 599033584

3/19/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 108 საჯარო სკოლა, შუამთის ქუჩა № 64. II სართული, კაბინეტი № 1-2-02 მარი მერეკლიშვილი 599033584

 

3/29/2021 15:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 131 საჯარო სკოლა, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა № 12, სააქტო დარბაზი, I სართული მარი მერეკლიშვილი 599033584

3/30/2021 15:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 131 საჯარო სკოლა, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა № 12, სააქტო დარბაზი, I სართული მარი მერეკლიშვილი 599033584

3/31/2021 15:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 131 საჯარო სკოლა, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა № 12, სააქტო დარბაზი, I სართული მარი მერეკლიშვილი 599033584

4/1/2021 15:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 131 საჯარო სკოლა, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა № 12, სააქტო დარბაზი, I სართული მარი მერეკლიშვილი 599033584

 

3/18/2021 13:30 თბილისი
სსიპ მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №124 საჯარო სკოლა, მოსკოვის გამზირი, II კვარტალი, 

სააქტო დარბაზი, IV სართული
ნესტან ჯანაშია 591939699

3/19/2021 13:30 თბილისი
სსიპ მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №124 საჯარო სკოლა, მოსკოვის გამზირი, II კვარტალი, 

სააქტო დარბაზი, IV სართული
ნესტან ჯანაშია 591939699

3/22/2021 13:30 თბილისი
სსიპ მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №124 საჯარო სკოლა, მოსკოვის გამზირი, II კვარტალი, 

სააქტო დარბაზი, IV სართული
ნესტან ჯანაშია 591939699

3/23/2021 13:30 თბილისი
სსიპ მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის №124 საჯარო სკოლა, მოსკოვის გამზირი, II კვარტალი, 

სააქტო დარბაზი, IV სართული
ნესტან ჯანაშია 591939699

 

4/1/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 156 საჯარო სკოლა,  ჩანტლაძის № 28, I სართული, სააქტო დარბაზი ნესტან ჯანაშია 591939699

4/2/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 156 საჯარო სკოლა,  ჩანტლაძის № 28, I სართული, სააქტო დარბაზი ნესტან ჯანაშია 591939699

4/5/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 156 საჯარო სკოლა,  ჩანტლაძის № 28, I სართული, სააქტო დარბაზი ნესტან ჯანაშია 591939699

4/6/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 156 საჯარო სკოლა,  ჩანტლაძის № 28, I სართული, სააქტო დარბაზი ნესტან ჯანაშია 591939699

 

3/16/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 99 საჯარო სკოლა, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი № 60, IV სართული, კაბინეტი № 412 ფიქრია ნიკოლაშვილი 577239013

3/17/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 99 საჯარო სკოლა, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი № 60, IV სართული, კაბინეტი № 412 ფიქრია ნიკოლაშვილი 577239013

3/18/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 99 საჯარო სკოლა, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი № 60, IV სართული, კაბინეტი № 412 ფიქრია ნიკოლაშვილი 577239013

3/19/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 99 საჯარო სკოლა, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი № 60, IV სართული, კაბინეტი № 412 ფიქრია ნიკოლაშვილი 577239013

 



3/30/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 145 საჯარო სკოლა. ჯავახეთის № 11ა, სააქტო დარბაზი, I სართული ფიქრია ნიკოლაშვილი 577239013

3/31/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 145 საჯარო სკოლა. ჯავახეთის № 11ა, სააქტო დარბაზი, I სართული ფიქრია ნიკოლაშვილი 577239013

4/1/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 145 საჯარო სკოლა. ჯავახეთის № 11ა, სააქტო დარბაზი, I სართული ფიქრია ნიკოლაშვილი 577239013

4/2/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 145 საჯარო სკოლა. ჯავახეთის № 11ა, სააქტო დარბაზი, I სართული ფიქრია ნიკოლაშვილი 577239013

 

3/17/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 117 საჯარო სკოლა,  თრიალეთის ქუჩა № 7, სააქტო დარბაზი, IV სართული ნატო ავაზაშვილი 555005551

3/18/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 117 საჯარო სკოლა,  თრიალეთის ქუჩა № 7, სააქტო დარბაზი, IV სართული ნატო ავაზაშვილი 555005551

3/19/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 117 საჯარო სკოლა,  თრიალეთის ქუჩა № 7, სააქტო დარბაზი, IV სართული ნატო ავაზაშვილი 555005551

3/22/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 117 საჯარო სკოლა,  თრიალეთის ქუჩა № 7, სააქტო დარბაზი, IV სართული ნატო ავაზაშვილი 555005551

 

4/2/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 157 საჯარო სკოლა, ვარკეთილის IV მ/რ, III კვარტალი, III სართული, კაბინეტი № 308 ნატო ავაზაშვილი 555005551

4/5/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 157 საჯარო სკოლა, ვარკეთილის IV მ/რ, III კვარტალი, III სართული, კაბინეტი № 308 ნატო ავაზაშვილი 555005551

4/6/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 157 საჯარო სკოლა, ვარკეთილის IV მ/რ, III კვარტალი, III სართული, კაბინეტი № 308 ნატო ავაზაშვილი 555005551

4/7/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 157 საჯარო სკოლა, ვარკეთილის IV მ/რ, III კვარტალი, III სართული, კაბინეტი № 308 ნატო ავაზაშვილი 555005551

 

3/15/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 107 საჯარო სკოლა, ლილოს დასახლება, სააქტო დარბაზი, II სართული ქეთევან სომხიშვილი 599176132

3/16/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 107 საჯარო სკოლა, ლილოს დასახლება, სააქტო დარბაზი, II სართული ქეთევან სომხიშვილი 599176132

3/17/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 107 საჯარო სკოლა, ლილოს დასახლება, სააქტო დარბაზი, II სართული ქეთევან სომხიშვილი 599176132

3/18/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 107 საჯარო სკოლა, ლილოს დასახლება, სააქტო დარბაზი, II სართული ქეთევან სომხიშვილი 599176132

 

3/29/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 168 საჯარო სკოლა, სადგური ლილო, II სართული, საკონფერენციო დარბაზი № 2-18 ქეთევან სომხიშვილი 599176132

3/30/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 168 საჯარო სკოლა, სადგური ლილო, II სართული, საკონფერენციო დარბაზი № 2-18 ქეთევან სომხიშვილი 599176132

3/31/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 168 საჯარო სკოლა, სადგური ლილო, II სართული, საკონფერენციო დარბაზი № 2-18 ქეთევან სომხიშვილი 599176132

4/1/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 168 საჯარო სკოლა, სადგური ლილო, II სართული, საკონფერენციო დარბაზი № 2-18 ქეთევან სომხიშვილი 599176132

 

3/16/2021 15:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 92 საჯარო სკოლა, ვაზისუბნის I მიკრო რ/ნი, ბიბლიოთეკა, I სართული თამთა პაიჭაძე 598556731

3/17/2021 15:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 92 საჯარო სკოლა, ვაზისუბნის I მიკრო რ/ნი, ბიბლიოთეკა, I სართული თამთა პაიჭაძე 598556731

3/18/2021 15:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 92 საჯარო სკოლა, ვაზისუბნის I მიკრო რ/ნი, ბიბლიოთეკა, I სართული თამთა პაიჭაძე 598556731



3/19/2021 15:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 92 საჯარო სკოლა, ვაზისუბნის I მიკრო რ/ნი, ბიბლიოთეკა, I სართული თამთა პაიჭაძე 598556731

 

3/30/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 176 საჯარო სკოლა, ვარკეთილის IV მ/რ II რიგი, II სართული, სააქტო დარბაზი თამთა პაიჭაძე 598556731

3/31/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 176 საჯარო სკოლა, ვარკეთილის IV მ/რ II რიგი, II სართული, სააქტო დარბაზი თამთა პაიჭაძე 598556731

4/1/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 176 საჯარო სკოლა, ვარკეთილის IV მ/რ II რიგი, II სართული, სააქტო დარბაზი თამთა პაიჭაძე 598556731

4/2/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 176 საჯარო სკოლა, ვარკეთილის IV მ/რ II რიგი, II სართული, სააქტო დარბაზი თამთა პაიჭაძე 598556731

 

3/16/2021 13:15 თბილისი ქალაქ თბილისის № 4 საჯარო სკოლა, ცოტნე დადიანის ქ. № 19, II სართული, XII კლასის ოთახი თინათინ კალმახელიძე 599490905

3/17/2021 13:15 თბილისი ქალაქ თბილისის № 4 საჯარო სკოლა, ცოტნე დადიანის ქ. № 19, II სართული, XII კლასის ოთახი თინათინ კალმახელიძე 599490905

3/18/2021 13:15 თბილისი ქალაქ თბილისის № 4 საჯარო სკოლა, ცოტნე დადიანის ქ. № 19, II სართული, XII კლასის ოთახი თინათინ კალმახელიძე 599490905

3/19/2021 13:15 თბილისი ქალაქ თბილისის № 4 საჯარო სკოლა, ცოტნე დადიანის ქ. № 19, II სართული, XII კლასის ოთახი თინათინ კალმახელიძე 599490905

 

3/22/2021 13:30 თბილისი ქალაქ თბილისის № 220 საჯარო სკოლა, ცხრა ძმის ქ. № 58, II სართული, ოთახი № 202 თინათინ კალმახელიძე 599490905

3/23/2021 13:30 თბილისი ქალაქ თბილისის № 220 საჯარო სკოლა, ცხრა ძმის ქ. № 58, II სართული, ოთახი № 202 თინათინ კალმახელიძე 599490905

3/24/2021 13:30 თბილისი ქალაქ თბილისის № 220 საჯარო სკოლა, ცხრა ძმის ქ. № 58, II სართული, ოთახი № 202 თინათინ კალმახელიძე 599490905

3/25/2021 13:30 თბილისი ქალაქ თბილისის № 220 საჯარო სკოლა, ცხრა ძმის ქ. № 58, II სართული, ოთახი № 202 თინათინ კალმახელიძე 599490905

 

3/16/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 2 საჯარო სკოლა, მეუნარგიას ქ. № 28, II სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია გიორგი ბაშარული 551103301

3/17/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 2 საჯარო სკოლა, მეუნარგიას ქ. № 28, II სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია გიორგი ბაშარული 551103301

3/18/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 2 საჯარო სკოლა, მეუნარგიას ქ. № 28, II სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია გიორგი ბაშარული 551103301

3/19/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 2 საჯარო სკოლა, მეუნარგიას ქ. № 28, II სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია გიორგი ბაშარული 551103301

 

3/22/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 140 საჯარო სკოლა, დიღმის მასივი, V კვარტალი, II სართული, ოთახი № 208 გიორგი ბაშარული 551103301

3/23/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 140 საჯარო სკოლა, დიღმის მასივი, V კვარტალი, II სართული, ოთახი № 208 გიორგი ბაშარული 551103301

3/24/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 140 საჯარო სკოლა, დიღმის მასივი, V კვარტალი, II სართული, ოთახი № 208 გიორგი ბაშარული 551103301

3/25/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 140 საჯარო სკოლა, დიღმის მასივი, V კვარტალი, II სართული, ოთახი № 208 გიორგი ბაშარული 551103301

 

3/17/2021 12:45 თბილისი ქალაქ თბილისის № 5 საჯარო სკოლა, ხუდადოვის ქ. № 63, III სართული,  XI(ა) კლასის საკლასო ოთახი ნათია გიუნაშვილი 599796261



3/19/2021 12:45 თბილისი ქალაქ თბილისის № 5 საჯარო სკოლა, ხუდადოვის ქ. № 63, III სართული,  XI(ა) კლასის საკლასო ოთახი ნათია გიუნაშვილი 599796261

3/24/2021 12:45 თბილისი ქალაქ თბილისის № 5 საჯარო სკოლა, ხუდადოვის ქ. № 63, III სართული,  XI(ა) კლასის საკლასო ოთახი ნათია გიუნაშვილი 599796261

3/26/2021 12:45 თბილისი ქალაქ თბილისის № 5 საჯარო სკოლა, ხუდადოვის ქ. № 63, III სართული,  XI(ა) კლასის საკლასო ოთახი ნათია გიუნაშვილი 599796261

 

3/29/2021 13:40 თბილისი ქალაქ თბილისის № 100 საჯარო სკოლა, ვ. ბაგრატიონის ქ. № 58, III სართული, ოთახი № 3, V(ბ) კლასის საკლასო ოთახი ნათია გიუნაშვილი 599796261

3/30/2021 13:40 თბილისი ქალაქ თბილისის № 100 საჯარო სკოლა, ვ. ბაგრატიონის ქ. № 58, III სართული, ოთახი № 3, V(ბ) კლასის საკლასო ოთახი ნათია გიუნაშვილი 599796261

3/31/2021 13:40 თბილისი ქალაქ თბილისის № 100 საჯარო სკოლა, ვ. ბაგრატიონის ქ. № 58, III სართული, ოთახი № 3, V(ბ) კლასის საკლასო ოთახი ნათია გიუნაშვილი 599796261

4/1/2021 13:40 თბილისი ქალაქ თბილისის № 100 საჯარო სკოლა, ვ. ბაგრატიონის ქ. № 58, III სართული, ოთახი № 3, V(ბ) კლასის საკლასო ოთახი ნათია გიუნაშვილი 599796261

 

3/16/2021 12:30 თბილისი ქალაქ თბილისის № 166 საჯარო სკოლა, აკაკი წერეთლის გამზირი № 42, IV სართული, XI(3) კლასის საკლასო ოთახი არჩილ სოფრომაძე 595552242

3/17/2021 12:30 თბილისი ქალაქ თბილისის № 166 საჯარო სკოლა, აკაკი წერეთლის გამზირი № 42, IV სართული, XI(3) კლასის საკლასო ოთახი არჩილ სოფრომაძე 595552242

3/18/2021 12:30 თბილისი ქალაქ თბილისის № 166 საჯარო სკოლა, აკაკი წერეთლის გამზირი № 42, IV სართული, XI(3) კლასის საკლასო ოთახი არჩილ სოფრომაძე 595552242

3/19/2021 12:30 თბილისი ქალაქ თბილისის № 166 საჯარო სკოლა, აკაკი წერეთლის გამზირი № 42, IV სართული, XI(3) კლასის საკლასო ოთახი არჩილ სოფრომაძე 595552242

 

3/29/2021 13:15 თბილისი ქალაქ თბილისის № 155 საჯარო სკოლა, აკაკი წერეთლის გამზირი № 110გ, III სართული, ოთახი № 301 არჩილ სოფრომაძე 595552242

4/2/2021 13:15 თბილისი ქალაქ თბილისის № 155 საჯარო სკოლა, აკაკი წერეთლის გამზირი № 110გ, III სართული, ოთახი № 301 არჩილ სოფრომაძე 595552242

4/5/2021 13:15 თბილისი ქალაქ თბილისის № 155 საჯარო სკოლა, აკაკი წერეთლის გამზირი № 110გ, III სართული, ოთახი № 301 არჩილ სოფრომაძე 595552242

4/8/2021 13:15 თბილისი ქალაქ თბილისის № 155 საჯარო სკოლა, აკაკი წერეთლის გამზირი № 110გ, III სართული, ოთახი № 301 არჩილ სოფრომაძე 595552242

 

3/22/2021 15:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 130 საჯარო სკოლა, დიღმის მასივი, IV კვარტალი, III სართული, ოთახი № 3-008 ია კაჭარავა 595139977

3/23/2021 15:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 130 საჯარო სკოლა, დიღმის მასივი, IV კვარტალი, III სართული, ოთახი № 3-008 ია კაჭარავა 595139977

3/24/2021 15:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 130 საჯარო სკოლა, დიღმის მასივი, IV კვარტალი, III სართული, ოთახი № 3-008 ია კაჭარავა 595139977

3/25/2021 15:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 130 საჯარო სკოლა, დიღმის მასივი, IV კვარტალი, III სართული, ოთახი № 3-008 ია კაჭარავა 595139977

 

3/30/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 26 საჯარო სკოლა, პაატა სააკაძის ქ. № 14,  II სართული, ინგლისური ენის კაბინეტი ია კაჭარავა 595139976

3/31/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 26 საჯარო სკოლა, პაატა სააკაძის ქ. № 14,  II სართული, ინგლისური ენის კაბინეტი ია კაჭარავა 595139976

4/1/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 26 საჯარო სკოლა, პაატა სააკაძის ქ. № 14,  II სართული, ინგლისური ენის კაბინეტი ია კაჭარავა 595139976

4/2/2021 13:00 თბილისი ქალაქ თბილისის № 26 საჯარო სკოლა, პაატა სააკაძის ქ. № 14,  II სართული, ინგლისური ენის კაბინეტი ია კაჭარავა 595139976



 

3/23/2021 12:30 თბილისი სსიპ ნოდარ ახალკაცის სახელობის ქალაქ თბილისის № 9 საჯარო სკოლა, გ.სააკაძის ქ. № 29, II სართული, ოთახი № 203 შორენა ხორბალაძე 599863644

3/24/2021 12:30 თბილისი სსიპ ნოდარ ახალკაცის სახელობის ქალაქ თბილისის № 9 საჯარო სკოლა, გ.სააკაძის ქ. № 29, II სართული, ოთახი № 203 შორენა ხორბალაძე 599863644

3/25/2021 12:30 თბილისი სსიპ ნოდარ ახალკაცის სახელობის ქალაქ თბილისის № 9 საჯარო სკოლა, გ.სააკაძის ქ. № 29, II სართული, ოთახი № 203 შორენა ხორბალაძე 599863644

3/26/2021 12:30 თბილისი სსიპ ნოდარ ახალკაცის სახელობის ქალაქ თბილისის № 9 საჯარო სკოლა, გ.სააკაძის ქ. № 29, II სართული, ოთახი № 203 შორენა ხორბალაძე 599863644

 

3/29/2021 13:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 112 საჯარო სკოლა, ც.დადიანის ქ. № 28 მე-3სართული. ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

კაბინეტი
შორენა ხორბალაძე 599863644

3/30/2021 13:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 112 საჯარო სკოლა, ც.დადიანის ქ. № 28 მე-3სართული. ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

კაბინეტი
შორენა ხორბალაძე 599863644

3/31/2021 13:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 112 საჯარო სკოლა, ც.დადიანის ქ. № 28 მე-3სართული. ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

კაბინეტი
შორენა ხორბალაძე 599863644

4/1/2021 13:00 თბილისი
სსიპ ქალაქ თბილისის № 112 საჯარო სკოლა, ც.დადიანის ქ. № 28 მე-3სართული. ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

კაბინეტი
შორენა ხორბალაძე 599863644

 

3/23/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 16 საჯარო სკოლა, დავით სარაჯიშვილის გამზირი№ 9, ბიბლიოთეკის ოთახი № 29 ანი შარიქაძე 591305800

3/24/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 16 საჯარო სკოლა, დავით სარაჯიშვილის გამზირი№ 9, ბიბლიოთეკის ოთახი № 29 ანი შარიქაძე 591305800

3/25/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 16 საჯარო სკოლა, დავით სარაჯიშვილის გამზირი№ 9, ბიბლიოთეკის ოთახი № 29 ანი შარიქაძე 591305800

3/26/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 16 საჯარო სკოლა, დავით სარაჯიშვილის გამზირი№ 9, ბიბლიოთეკის ოთახი № 29 ანი შარიქაძე 591305800

 

3/29/2021 12:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 118 საჯარო სკოლა, ლიბანის ქ. № 22, II სართული, კომპიუტერების ლაბორატორია ანი შარიქაძე 591305800

3/31/2021 12:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 118 საჯარო სკოლა, ლიბანის ქ. № 22, II სართული, კომპიუტერების ლაბორატორია ანი შარიქაძე 591305800

4/5/2021 12:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 118 საჯარო სკოლა, ლიბანის ქ. № 22, II სართული, კომპიუტერების ლაბორატორია ანი შარიქაძე 591305800

4/7/2021 12:30 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 118 საჯარო სკოლა, ლიბანის ქ. № 22, II სართული, კომპიუტერების ლაბორატორია ანი შარიქაძე 591305800

 

3/15/2021 10:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 32 საჯარო სკოლა, ჩარგლის ქუჩა 24, I სართული, ოთახი № 1 (სააქტო დარბაზი) ვასილ კალანდაძე 599987667

3/16/2021 10:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 32 საჯარო სკოლა, ჩარგლის ქუჩა 24, I სართული, ოთახი № 1 (სააქტო დარბაზი) ვასილ კალანდაძე 599987667

3/17/2021 10:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 32 საჯარო სკოლა, ჩარგლის ქუჩა 24, I სართული, ოთახი № 1 (სააქტო დარბაზი) ვასილ კალანდაძე 599987667

3/18/2021 10:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 32 საჯარო სკოლა, ჩარგლის ქუჩა 24, I სართული, ოთახი № 1 (სააქტო დარბაზი) ვასილ კალანდაძე 599987667

 

4/5/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 129 საჯარო სკოლა, სამღერეთის ქუჩა № 9, II სართული, ოთახი № 210 ვასილ კალანდაძე 599987667

4/6/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 129 საჯარო სკოლა, სამღერეთის ქუჩა № 9, II სართული, ოთახი № 210 ვასილ კალანდაძე 599987667



4/7/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 129 საჯარო სკოლა, სამღერეთის ქუჩა № 9, II სართული, ოთახი № 210 ვასილ კალანდაძე 599987667

4/8/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 129 საჯარო სკოლა, სამღერეთის ქუჩა № 9, II სართული, ოთახი № 210 ვასილ კალანდაძე 599987667

 

3/22/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 59 საჯარო სკოლა, გლდანის ხევი, I სართული, ბიბლიოთეკა ჭაბუკა ჭაბუკიანი 577998739

3/23/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 59 საჯარო სკოლა, გლდანის ხევი, I სართული, ბიბლიოთეკა ჭაბუკა ჭაბუკიანი 577998739

3/24/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 59 საჯარო სკოლა, გლდანის ხევი, I სართული, ბიბლიოთეკა ჭაბუკა ჭაბუკიანი 577998739

3/25/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 59 საჯარო სკოლა, გლდანის ხევი, I სართული, ბიბლიოთეკა ჭაბუკა ჭაბუკიანი 577998739

 

4/5/2021 11:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 71 საჯარო სკოლა გლდანი მე-8 მ/რ მე-3 სართული; ოთახი № 302 ჭაბუკა ჭაბუკიანი 577998739

4/6/2021 11:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 71 საჯარო სკოლა გლდანი მე-8 მ/რ მე-3 სართული; ოთახი № 302 ჭაბუკა ჭაბუკიანი 577998739

4/7/2021 11:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 71 საჯარო სკოლა გლდანი მე-8 მ/რ მე-3 სართული; ოთახი № 302 ჭაბუკა ჭაბუკიანი 577998739

4/8/2021 11:45 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 71 საჯარო სკოლა გლდანი მე-8 მ/რ მე-3 სართული; ოთახი № 302 ჭაბუკა ჭაბუკიანი 577998739

 

3/22/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 69 საჯარო სკოლა, გლდანის VII  მ/რ, მირაქიშვილის № 26, IV სართული, ოთახი № 1404 სოფიკო სილაგაძე 577977175

3/23/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 69 საჯარო სკოლა, გლდანის VII  მ/რ, მირაქიშვილის № 26, IV სართული, ოთახი № 1404 სოფიკო სილაგაძე 577977175

3/24/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 69 საჯარო სკოლა, გლდანის VII  მ/რ, მირაქიშვილის № 26, IV სართული, ოთახი № 1404 სოფიკო სილაგაძე 577977175

3/25/2021 12:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 69 საჯარო სკოლა, გლდანის VII  მ/რ, მირაქიშვილის № 26, IV სართული, ოთახი № 1404 სოფიკო სილაგაძე 577977175

 

3/30/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 79 საჯარო სკოლა გლდანი I მ/რ, ბოჭორიშვილის № 35, IV სართული, ოთახი № 4 სოფიკო სილაგაძე 577977175

3/31/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 79 საჯარო სკოლა გლდანი I მ/რ, ბოჭორიშვილის № 35, IV სართული, ოთახი № 4 სოფიკო სილაგაძე 577977175

4/1/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 79 საჯარო სკოლა გლდანი I მ/რ, ბოჭორიშვილის № 35, IV სართული, ოთახი № 4 სოფიკო სილაგაძე 577977175

4/2/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 79 საჯარო სკოლა გლდანი I მ/რ, ბოჭორიშვილის № 35, IV სართული, ოთახი № 4 სოფიკო სილაგაძე 577977175

 

3/16/2021 13:10 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 11 საჯარო სკოლა, ც.დადიანის ქ. № 160,  I სართული, ოთახი № 1106 ხატია ლაჩაშვილი 599555646

3/17/2021 13:10 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 11 საჯარო სკოლა, ც.დადიანის ქ. № 160,  I სართული, ოთახი № 1106 ხატია ლაჩაშვილი 599555646

3/23/2021 13:10 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 11 საჯარო სკოლა, ც.დადიანის ქ. № 160,  I სართული, ოთახი № 1106 ხატია ლაჩაშვილი 599555646

3/24/2021 13:10 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 11 საჯარო სკოლა, ც.დადიანის ქ. № 160,  I სართული, ოთახი № 1106 ხატია ლაჩაშვილი 599555646

 



4/5/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 115 საჯარო სკოლა, გლდანი, VIII მ/რ, I სართული, ოთახი № 1 ხატია ლაჩაშვილი 599555646

4/6/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 115 საჯარო სკოლა, გლდანი, VIII მ/რ, I სართული, ოთახი № 1 ხატია ლაჩაშვილი 599555646

4/7/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 115 საჯარო სკოლა, გლდანი, VIII მ/რ, I სართული, ოთახი № 1 ხატია ლაჩაშვილი 599555646

4/8/2021 14:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 115 საჯარო სკოლა, გლდანი, VIII მ/რ, I სართული, ოთახი № 1 ხატია ლაჩაშვილი 599555646

 

3/15/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 12 საჯარო სკოლა, გ. ჭყონდიდელის ქ. № 85, III სართული, ოთახი № 311 თამთა დოკვაძე 555428111

3/17/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 12 საჯარო სკოლა, გ. ჭყონდიდელის ქ. № 85, III სართული, ოთახი № 311 თამთა დოკვაძე 555428111

3/18/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 12 საჯარო სკოლა, გ. ჭყონდიდელის ქ. № 85, III სართული, ოთახი № 311 თამთა დოკვაძე 555428111

3/19/2021 13:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 12 საჯარო სკოლა, გ. ჭყონდიდელის ქ. № 85, III სართული, ოთახი № 311 თამთა დოკვაძე 555428111

3/29/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 159 საჯარო სკოლა, თემქის III მ/რ, IV კვ, II სართული, საბუნებისმეტყველო კაბინეტი თამთა დოკვაძე 555428111

3/30/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 159 საჯარო სკოლა, თემქის III მ/რ, IV კვ, II სართული, საბუნებისმეტყველო კაბინეტი თამთა დოკვაძე 555428111

3/31/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 159 საჯარო სკოლა, თემქის III მ/რ, IV კვ, II სართული, საბუნებისმეტყველო კაბინეტი თამთა დოკვაძე 555428111

4/1/2021 11:00 თბილისი სსიპ ქალაქ თბილისის № 159 საჯარო სკოლა, თემქის III მ/რ, IV კვ, II სართული, საბუნებისმეტყველო კაბინეტი თამთა დოკვაძე 555428111

 

3/15/2021 13:30 კახეთი სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 2 ნანა ჩოხელი 599104383

3/16/2021 13:30 კახეთი სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 2 ნანა ჩოხელი 599104383

3/17/2021 13:30 კახეთი სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 2 ნანა ჩოხელი 599104383

3/18/2021 13:30 კახეთი სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 2 ნანა ჩოხელი 599104383

 

3/29/2021 13:00 კახეთი
სსიპ აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის საჯარო 

სკოლა, II სართული, ოთახი № 2
ნანა ჩოხელი 599104383

3/30/2021 13:00 კახეთი
სსიპ აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის საჯარო 

სკოლა, II სართული, ოთახი № 2
ნანა ჩოხელი 599104383

3/31/2021 13:00 კახეთი
სსიპ აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის საჯარო 

სკოლა, II სართული, ოთახი № 2
ნანა ჩოხელი 599104383

4/1/2021 13:00 კახეთი
სსიპ აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის საჯარო 

სკოლა, II სართული, ოთახი № 2
ნანა ჩოხელი 599104383

4/2/2021 13:00 კახეთი
სსიპ აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის საჯარო 

სკოლა, II სართული, ოთახი № 2
ნანა ჩოხელი 599104383

 

3/16/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ გურჯაანის № 2 საჯარო სკოლა, გურამიშვილის ქუჩა № 1, II სართული, ოთახი № 3 მაია ჩუთლაშვილი 595881774

3/17/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ გურჯაანის № 2 საჯარო სკოლა, გურამიშვილის ქუჩა № 1, II სართული, ოთახი № 3 მაია ჩუთლაშვილი 595881774

3/23/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ გურჯაანის № 2 საჯარო სკოლა, გურამიშვილის ქუჩა № 1, II სართული, ოთახი № 3 მაია ჩუთლაშვილი 595881774



3/24/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ გურჯაანის № 2 საჯარო სკოლა, გურამიშვილის ქუჩა № 1, II სართული, ოთახი № 3 მაია ჩუთლაშვილი 595881774

 

3/30/2021 13:30 კახეთი სსიპ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლა, სოფელ შაშიანის 22, ქუჩა № 3, II სართული მაია ჩუთლაშვილი 595881774

3/31/2021 13:30 კახეთი სსიპ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლა, სოფელ შაშიანის 22, ქუჩა № 3, II სართული მაია ჩუთლაშვილი 595881774

4/6/2021 13:30 კახეთი სსიპ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლა, სოფელ შაშიანის 22, ქუჩა № 3, II სართული მაია ჩუთლაშვილი 595881774

4/7/2021 13:30 კახეთი სსიპ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლა, სოფელ შაშიანის 22, ქუჩა № 3, II სართული მაია ჩუთლაშვილი 595881774

 

3/16/2021 12:30 კახეთი სსიპ ქალაქ თელავის ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ნადიკვირს ქ. № 23, III სართული ლეილა სიბაშვილი 577678433

3/18/2021 12:30 კახეთი სსიპ ქალაქ თელავის ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ნადიკვირს ქ. № 23, III სართული ლეილა სიბაშვილი 577678433

3/23/2021 12:30 კახეთი სსიპ ქალაქ თელავის ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ნადიკვირს ქ. № 23, III სართული ლეილა სიბაშვილი 577678433

3/25/2021 12:30 კახეთი სსიპ ქალაქ თელავის ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ნადიკვირს ქ. № 23, III სართული ლეილა სიბაშვილი 577678433

 

3/15/2021 12:30 კახეთი სსიპ ქალაქ თელავის № 2 საჯარო სკოლა, თამარის ქ. № 61, II სართული კომპიუტერული ლაბორატორია ლეილა სიბაშვილი 577678433

3/17/2021 12:30 კახეთი სსიპ ქალაქ თელავის № 2 საჯარო სკოლა, თამარის ქ. № 61, II სართული კომპიუტერული ლაბორატორია ლეილა სიბაშვილი 577678433

3/22/2021 12:30 კახეთი სსიპ ქალაქ თელავის № 2 საჯარო სკოლა, თამარის ქ. № 61, II სართული კომპიუტერული ლაბორატორია ლეილა სიბაშვილი 577678433

3/24/2021 12:30 კახეთი სსიპ ქალაქ თელავის № 2 საჯარო სკოლა, თამარის ქ. № 61, II სართული კომპიუტერული ლაბორატორია ლეილა სიბაშვილი 577678433

 

3/15/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ახმეტის № 1 საჯარო სკოლა, ჩოლოყაშვილის ქ. № 56, III სართული, ოთახი № 2 მინდია იუკურიძე 577944037

3/18/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ახმეტის № 1 საჯარო სკოლა, ჩოლოყაშვილის ქ. № 56, III სართული, ოთახი № 2 მინდია იუკურიძე 577944037

3/22/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ახმეტის № 1 საჯარო სკოლა, ჩოლოყაშვილის ქ. № 56, III სართული, ოთახი № 2 მინდია იუკურიძე 577944037

3/25/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ახმეტის № 1 საჯარო სკოლა, ჩოლოყაშვილის ქ. № 56, III სართული, ოთახი № 2 მინდია იუკურიძე 577944037

 

3/22/2021 12:15 კახეთი
სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანის საჯარო სკოლა ახმეტის რაიონი სოფელი ქვემო ალვანი II 

სართული, სამოქალაქო განათლების კაბინეტი
მინდია იუკურიძე 577944037

3/23/2021 12:15 კახეთი
სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანის საჯარო სკოლა ახმეტის რაიონი სოფელი ქვემო ალვანი II 

სართული, სამოქალაქო განათლების კაბინეტი
მინდია იუკურიძე 577944037

3/24/2021 12:15 კახეთი
სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანის საჯარო სკოლა ახმეტის რაიონი სოფელი ქვემო ალვანი II 

სართული, სამოქალაქო განათლების კაბინეტი
მინდია იუკურიძე 577944037

3/25/2021 12:15 კახეთი
სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანის საჯარო სკოლა ახმეტის რაიონი სოფელი ქვემო ალვანი II 

სართული, სამოქალაქო განათლების კაბინეტი
მინდია იუკურიძე 577944037

 

3/23/2021 12:00 კახეთი სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლა, სიღნაღის ქ. № 52, II სართული ქეთევან ქველაძე 555605310



3/24/2021 12:00 კახეთი სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლა, სიღნაღის ქ. № 52, II სართული ქეთევან ქველაძე 555605310

3/25/2021 12:00 კახეთი სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლა, სიღნაღის ქ. № 52, II სართული ქეთევან ქველაძე 555605310

3/26/2021 12:00 კახეთი სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლა, სიღნაღის ქ. № 52, II სართული ქეთევან ქველაძე 555605310

 

3/30/2021 12:00 კახეთი სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარის საჯარო სკოლა, II სართული ქეთევან ქველაძე 555605310

3/31/2021 12:00 კახეთი სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარის საჯარო სკოლა, II სართული ქეთევან ქველაძე 555605310

4/1/2021 12:00 კახეთი სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარის საჯარო სკოლა, II სართული ქეთევან ქველაძე 555605310

4/2/2021 12:00 კახეთი სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარის საჯარო სკოლა, II სართული ქეთევან ქველაძე 555605310

 

3/15/2021 12:00 კახეთი სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის № 3 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 10 III სართული მამუკა კორაშვილი 577979651

3/16/2021 12:00 კახეთი სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის № 3 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 10 III სართული მამუკა კორაშვილი 577979651

3/17/2021 12:00 კახეთი სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის № 3 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 10 III სართული მამუკა კორაშვილი 577979651

3/18/2021 12:00 კახეთი სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის № 3 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 10 III სართული მამუკა კორაშვილი 577979651

 

3/29/2021 12:00 კახეთი სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის № 1 საჯარო სკოლა, თავისუფლების ქ. № 60 II სართული მამუკა კორაშვილი 577979651

3/30/2021 12:00 კახეთი სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის № 1 საჯარო სკოლა, თავისუფლების ქ. № 60 II სართული მამუკა კორაშვილი 577979651

3/31/2021 12:00 კახეთი სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის № 1 საჯარო სკოლა, თავისუფლების ქ. № 60 II სართული მამუკა კორაშვილი 577979651

4/1/2021 12:00 კახეთი სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორის № 1 საჯარო სკოლა, თავისუფლების ქ. № 60 II სართული მამუკა კორაშვილი 577979651

 

3/23/2021 13:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახ. № 1 საჯარო სკოლა, ჭავჭვაძის ქ. № 69, II სართული ანა უსტიაშვილი 599856040

3/24/2021 13:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახ. № 1 საჯარო სკოლა, ჭავჭვაძის ქ. № 69, II სართული ანა უსტიაშვილი 599856040

3/25/2021 13:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახ. № 1 საჯარო სკოლა, ჭავჭვაძის ქ. № 69, II სართული ანა უსტიაშვილი 599856040

3/26/2021 13:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახ. № 1 საჯარო სკოლა, ჭავჭვაძის ქ. № 69, II სართული ანა უსტიაშვილი 599856040

 

3/30/2021 13:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ყვარლის № 2 საჯარო სკოლა, მარჯანიშვილის ქ. № 29,  II სართული ანა უსტიაშვილი 599856040

3/31/2021 13:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ყვარლის № 2 საჯარო სკოლა, მარჯანიშვილის ქ. № 29,  II სართული ანა უსტიაშვილი 599856040

4/1/2021 13:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ყვარლის № 2 საჯარო სკოლა, მარჯანიშვილის ქ. № 29,  II სართული ანა უსტიაშვილი 599856040

4/2/2021 13:00 კახეთი სსიპ ქალაქ ყვარლის № 2 საჯარო სკოლა, მარჯანიშვილის ქ. № 29,  II სართული ანა უსტიაშვილი 599856040



 

3/15/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ დედოფლისწყაროს № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 51, II სართული, ოთახი № 1 ნინო მჭედლიშვილი 577944043

3/16/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ დედოფლისწყაროს № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 51, II სართული, ოთახი № 1 ნინო მჭედლიშვილი 577944043

3/17/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ დედოფლისწყაროს № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 51, II სართული, ოთახი № 1 ნინო მჭედლიშვილი 577944043

3/18/2021 14:00 კახეთი სსიპ ქალაქ დედოფლისწყაროს № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 51, II სართული, ოთახი № 1 ნინო მჭედლიშვილი 577944043

 

3/29/2021 13:40 კახეთი სსიპ ქალაქ დედოფლისწყაროს № 2 საჯარო სკოლა, 9 აპრილის ქ. № 148, III სართული, ოთახი № 21 ნინო მჭედლიშვილი 577944043

3/31/2021 13:40 კახეთი სსიპ ქალაქ დედოფლისწყაროს № 2 საჯარო სკოლა, 9 აპრილის ქ. № 148, III სართული, ოთახი № 21 ნინო მჭედლიშვილი 577944043

4/1/2021 13:30 კახეთი სსიპ ქალაქ დედოფლისწყაროს № 2 საჯარო სკოლა, 9 აპრილის ქ. № 148, III სართული, ოთახი № 21 ნინო მჭედლიშვილი 577944043

4/2/2021 13:40 კახეთი სსიპ ქალაქ დედოფლისწყაროს № 2 საჯარო სკოლა, 9 აპრილის ქ. № 148, III სართული, ოთახი № 21 ნინო მჭედლიშვილი 577944043

 

3/16/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 10 საჯარო სკოლა, XIX მ/რ, II სართული, საკონფერენციო ოთახი № 31 გაგა აფციაური 577931349

3/19/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 10 საჯარო სკოლა, XIX მ/რ, II სართული, საკონფერენციო ოთახი № 31 გაგა აფციაური 577931349

3/23/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 10 საჯარო სკოლა, XIX მ/რ, II სართული, საკონფერენციო ოთახი № 31 გაგა აფციაური 577931349

3/26/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 10 საჯარო სკოლა, XIX მ/რ, II სართული, საკონფერენციო ოთახი № 31 გაგა აფციაური 577931349

 

3/29/2021 12:40 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 12 საჯარო სკოლა,  ვაჟა-ფშაველას № 5, II სართული, რუსთველის კაბინეტი № 26 გაგა აფციაური 577931349

3/31/2021 12:40 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 12 საჯარო სკოლა,  ვაჟა-ფშაველას № 5, II სართული, რუსთველის კაბინეტი № 26 გაგა აფციაური 577931349

4/2/2021 12:40 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 12 საჯარო სკოლა,  ვაჟა-ფშაველას № 5, II სართული, რუსთველის კაბინეტი № 26 გაგა აფციაური 577931349

4/5/2021 12:40 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 12 საჯარო სკოლა,  ვაჟა-ფშაველას № 5, II სართული, რუსთველის კაბინეტი № 26 გაგა აფციაური 577931349

 

3/16/2021 12:30 ქვემო ქართლი
სსიპ ქალაქ რუსთვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის № 11 საჯარო სკოლა, ბარათაშვილის ქ. № 7, I სართული, ოთახი 

№ 3
ხათუნა გოშაძე 577931348

3/17/2021 12:30 ქვემო ქართლი
სსიპ ქალაქ რუსთვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის № 11 საჯარო სკოლა, ბარათაშვილის ქ. № 7, I სართული, ოთახი 

№ 3
ხათუნა გოშაძე 577931348

3/18/2021 12:30 ქვემო ქართლი
სსიპ ქალაქ რუსთვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის № 11 საჯარო სკოლა, ბარათაშვილის ქ. № 7, I სართული, ოთახი 

№ 3
ხათუნა გოშაძე 577931348

3/19/2021 12:30 ქვემო ქართლი
სსიპ ქალაქ რუსთვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის № 11 საჯარო სკოლა, ბარათაშვილის ქ. № 7, I სართული, ოთახი 

№ 3
ხათუნა გოშაძე 577931348

 

3/30/2021 11:50 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 13 საჯარო სკოლა, მეგობრობის № 47ა, I სართული, სააქტო დარბაზი ხათუნა გოშაძე 577931348

4/1/2021 11:50 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 13 საჯარო სკოლა, მეგობრობის № 47ა, I სართული, სააქტო დარბაზი ხათუნა გოშაძე 577931348



4/6/2021 11:50 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 13 საჯარო სკოლა, მეგობრობის № 47ა, I სართული, სააქტო დარბაზი ხათუნა გოშაძე 577931348

4/8/2021 11:50 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ რუსთვის № 13 საჯარო სკოლა, მეგობრობის № 47ა, I სართული, სააქტო დარბაზი ხათუნა გოშაძე 577931348

 

3/23/2021 13:00 ქვემო ქართლი სსიპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოგვის საჯარო სკოლა, I სართული, X კლასის საკლასო ოთახი თამარ მეტრეველი 577955569

3/24/2021 13:00 ქვემო ქართლი სსიპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოგვის საჯარო სკოლა, I სართული, X კლასის საკლასო ოთახი თამარ მეტრეველი 577955569

3/25/2021 13:00 ქვემო ქართლი სსიპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოგვის საჯარო სკოლა, I სართული, X კლასის საკლასო ოთახი თამარ მეტრეველი 577955569

3/26/2021 13:00 ქვემო ქართლი სსიპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოგვის საჯარო სკოლა, I სართული, X კლასის საკლასო ოთახი თამარ მეტრეველი 577955569

 

4/5/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ თეთრიწყარო დაბა მანგლისის № 1 საჯარო სკოლა, III სართული, XI კლასის საკლასო ოთახი თამარ მეტრეველი 577955569

4/6/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ თეთრიწყარო დაბა მანგლისის № 1 საჯარო სკოლა, III სართული, XI კლასის საკლასო ოთახი თამარ მეტრეველი 577955569

4/7/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ თეთრიწყარო დაბა მანგლისის № 1 საჯარო სკოლა, III სართული, XI კლასის საკლასო ოთახი თამარ მეტრეველი 577955569

4/8/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ თეთრიწყარო დაბა მანგლისის № 1 საჯარო სკოლა, III სართული, XI კლასის საკლასო ოთახი თამარ მეტრეველი 577955569

 

3/15/2021 12:00 ქვემო ქართლი
სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის № 1 საჯარო სკოლა, მარტყოფი ქუჩა № 24. შენ. № 12, IV 

სართული, ოთახი № 29
ლიკა სამჭკუაშვილი 591101763

3/16/2021 12:00 ქვემო ქართლი
სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის № 1 საჯარო სკოლა, მარტყოფი ქუჩა № 24. შენ. № 12, IV 

სართული, ოთახი № 29
ლიკა სამჭკუაშვილი 591101763

3/17/2021 12:00 ქვემო ქართლი
სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის № 1 საჯარო სკოლა, მარტყოფი ქუჩა № 24. შენ. № 12, IV 

სართული, ოთახი № 29
ლიკა სამჭკუაშვილი 591101763

3/18/2021 12:00 ქვემო ქართლი
სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის № 1 საჯარო სკოლა, მარტყოფი ქუჩა № 24. შენ. № 12, IV 

სართული, ოთახი № 29
ლიკა სამჭკუაშვილი 591101763

 

4/1/2021 12:00 ქვემო ქართლი სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის № 2 საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 12 ლიკა სამჭკუაშვილი 591101763

4/2/2021 12:00 ქვემო ქართლი სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის № 2 საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 12 ლიკა სამჭკუაშვილი 591101763

4/5/2021 12:00 ქვემო ქართლი სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის № 2 საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 12 ლიკა სამჭკუაშვილი 591101763

4/6/2021 12:00 ქვემო ქართლი სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის № 2 საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 12 ლიკა სამჭკუაშვილი 591101763

 

3/22/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ ქ. ბოლნისის № 5 საჯარო სკოლა,  ქ. ბოლნისი, აღმაშენებლის ქ. № 71, II სართული, XII კლასის საკლასო ოთახი რუსუდანი ქურდიანი 591078371

3/23/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ ქ. ბოლნისის № 5 საჯარო სკოლა,  ქ. ბოლნისი, აღმაშენებლის ქ. № 71, II სართული, XII კლასის საკლასო ოთახი რუსუდანი ქურდიანი 591078371

3/24/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ ქ. ბოლნისის № 5 საჯარო სკოლა,  ქ. ბოლნისი, აღმაშენებლის ქ. № 71, II სართული, XII კლასის საკლასო ოთახი რუსუდანი ქურდიანი 591078371

3/25/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ ქ. ბოლნისის № 5 საჯარო სკოლა,  ქ. ბოლნისი, აღმაშენებლის ქ. № 71, II სართული, XII კლასის საკლასო ოთახი რუსუდანი ქურდიანი 591078371

 



3/29/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევნის საჯარო სკოლა, II სართული რუსუდანი ქურდიანი 591078371

3/30/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევნის საჯარო სკოლა, II სართული რუსუდანი ქურდიანი 591078371

3/31/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევნის საჯარო სკოლა, II სართული რუსუდანი ქურდიანი 591078371

4/1/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევნის საჯარო სკოლა, II სართული რუსუდანი ქურდიანი 591078371

 

3/15/2021 15:00 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ წალკის № 1 საჯარო სკოლა, ჭელიძის ქუჩა № 53, III სართული, X კლასი ხატია პარასკევოვი 595639963

3/16/2021 15:00 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ წალკის № 1 საჯარო სკოლა, ჭელიძის ქუჩა № 53, III სართული, X კლასი ხატია პარასკევოვი 595639963

3/17/2021 15:00 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ წალკის № 1 საჯარო სკოლა, ჭელიძის ქუჩა № 53, III სართული, X კლასი ხატია პარასკევოვი 595639963

3/18/2021 15:00 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ წალკის № 1 საჯარო სკოლა, ჭელიძის ქუჩა № 53, III სართული, X კლასი ხატია პარასკევოვი 595639963

 

3/29/2021 15:00 ქვემო ქართლი სსიპ წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყდრიონის საჯარო სკოლა, II სართული, IX კლასის ოთახი ხატია პარასკევოვი 595639963

3/30/2021 15:00 ქვემო ქართლი სსიპ წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყდრიონის საჯარო სკოლა, II სართული, IX კლასის ოთახი ხატია პარასკევოვი 595639963

3/31/2021 15:00 ქვემო ქართლი სსიპ წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყდრიონის საჯარო სკოლა, II სართული, IX კლასის ოთახი ხატია პარასკევოვი 595639963

4/1/2021 15:00 ქვემო ქართლი სსიპ წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყდრიონის საჯარო სკოლა, II სართული, IX კლასის ოთახი ხატია პარასკევოვი 595639963

 

3/23/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლა, II სართული, სამასწავლებლოს გვერდით ანა ილურიძე  557509429

3/24/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლა, II სართული, სამასწავლებლოს გვერდით ანა ილურიძე  557509429

3/25/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლა, II სართული, სამასწავლებლოს გვერდით ანა ილურიძე  557509429

3/26/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლა, II სართული, სამასწავლებლოს გვერდით ანა ილურიძე  557509429

4/1/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ მარნეულის № 4 საჯარო სკოლა, 20 იანვრის ქუჩა, I სართული, ოთახი № 1 ანა ილურიძე  557509429

4/2/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ მარნეულის № 4 საჯარო სკოლა, 20 იანვრის ქუჩა, I სართული, ოთახი № 1 ანა ილურიძე  557509429

4/5/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ მარნეულის № 4 საჯარო სკოლა, 20 იანვრის ქუჩა, I სართული, ოთახი № 1 ანა ილურიძე  557509429

4/6/2021 12:30 ქვემო ქართლი სსიპ ქალაქ მარნეულის № 4 საჯარო სკოლა, 20 იანვრის ქუჩა, I სართული, ოთახი № 1 ანა ილურიძე  557509429

 

3/22/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, II სართული ლევანი ნონიაშვილი 577333923

3/23/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, II სართული ლევანი ნონიაშვილი 577333923

3/24/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, II სართული ლევანი ნონიაშვილი 577333923



3/25/2021 14:00 ქვემო ქართლი სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, II სართული ლევანი ნონიაშვილი 577333923

 

3/29/2021 12:00 ქვემო ქართლი სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის ე. თაყაიშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, II სართული ლევანი ნონიაშვილი 577333923

3/30/2021 12:00 ქვემო ქართლი სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის ე. თაყაიშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, II სართული ლევანი ნონიაშვილი 577333923

3/31/2021 12:00 ქვემო ქართლი სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის ე. თაყაიშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, II სართული ლევანი ნონიაშვილი 577333923

4/1/2021 12:00 ქვემო ქართლი სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის ე. თაყაიშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, II სართული ლევანი ნონიაშვილი 577333923

 

3/22/2021 14:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ დუშეთის ვაჟა-ფშაველას სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 96, II სართული. ოთახი № 6 მაყვალა დინუაშვილი  577998728

3/23/2021 14:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ დუშეთის ვაჟა-ფშაველას სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 96, II სართული. ოთახი № 6 მაყვალა დინუაშვილი  577998728

3/24/2021 14:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ დუშეთის ვაჟა-ფშაველას სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 96, II სართული. ოთახი № 6 მაყვალა დინუაშვილი  577998728

3/25/2021 14:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ დუშეთის ვაჟა-ფშაველას სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 96, II სართული. ოთახი № 6 მაყვალა დინუაშვილი  577998728

 

3/29/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ დუშეთის № 2 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 96,  II სართული, ოთახი № 6 მაყვალა დინუაშვილი  577998728

3/30/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ დუშეთის № 2 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 96,  II სართული, ოთახი № 6 მაყვალა დინუაშვილი  577998728

3/31/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ დუშეთის № 2 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 96,  II სართული, ოთახი № 6 მაყვალა დინუაშვილი  577998728

4/1/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ დუშეთის № 2 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 96,  II სართული, ოთახი № 6 მაყვალა დინუაშვილი  577998728

 

3/18/2021 14:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ მცხეთის № 1 საჯარო სკოლა, დავით აღმაშენებლის ქ. № 71, I სართული ამირან მარტოლეკი 577931325

3/22/2021 14:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ მცხეთის № 1 საჯარო სკოლა, დავით აღმაშენებლის ქ. № 71, I სართული ამირან მარტოლეკი 577931325

3/24/2021 14:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ მცხეთის № 1 საჯარო სკოლა, დავით აღმაშენებლის ქ. № 71, I სართული ამირან მარტოლეკი 577931325

3/26/2021 14:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ მცხეთის № 1 საჯარო სკოლა, დავით აღმაშენებლის ქ. № 71, I სართული ამირან მარტოლეკი 577931325

 

3/31/2021 12:30 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ მცხეთის № 2 საჯარო სკოლა, შრომის ქ. № 22, II სართული, ოთახი № 12 ამირან მარტოლეკი 577931325

4/2/2021 11:30 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ მცხეთის № 2 საჯარო სკოლა, შრომის ქ. № 22, II სართული, ოთახი № 12 ამირან მარტოლეკი 577931325

4/6/2021 11:30 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ მცხეთის № 2 საჯარო სკოლა, შრომის ქ. № 22, II სართული, ოთახი № 12 ამირან მარტოლეკი 577931325

4/8/2021 12:30 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ ქალაქ მცხეთის № 2 საჯარო სკოლა, შრომის ქ. № 22, II სართული, ოთახი № 12 ამირან მარტოლეკი 577931325

 

3/22/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ დაბა სტეფანწმინდის № 1 საჯარო სკოლა, ვიქტორ ფიცხელაურის ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 5 ციური ჩქარეული 577998714



3/24/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ დაბა სტეფანწმინდის № 1 საჯარო სკოლა, ვიქტორ ფიცხელაურის ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 5 ციური ჩქარეული 577998714

3/25/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ დაბა სტეფანწმინდის № 1 საჯარო სკოლა, ვიქტორ ფიცხელაურის ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 5 ციური ჩქარეული 577998714

3/26/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ დაბა სტეფანწმინდის № 1 საჯარო სკოლა, ვიქტორ ფიცხელაურის ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 5 ციური ჩქარეული 577998714

 

4/5/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ სოფელ სიონის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 3 ციური ჩქარეული 577998714

4/6/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ სოფელ სიონის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 3 ციური ჩქარეული 577998714

4/7/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ სოფელ სიონის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 3 ციური ჩქარეული 577998714

4/8/2021 13:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ სოფელ სიონის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 3 ციური ჩქარეული 577998714

 

3/15/2021 15:00 მცხეთა-მთიანეთი
სსიპ მირზა გელოვანის სახელობის დაბა თიანეთის № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქუჩა № 59, II სართული 

ლაბორატორიის ოთახი
გიორგი ცალუღელაშვილი 577944030

3/16/2021 15:00 მცხეთა-მთიანეთი
სსიპ მირზა გელოვანის სახელობის დაბა თიანეთის № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქუჩა № 59, II სართული 

ლაბორატორიის ოთახი
გიორგი ცალუღელაშვილი 577944030

3/17/2021 15:00 მცხეთა-მთიანეთი
სსიპ მირზა გელოვანის სახელობის დაბა თიანეთის № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქუჩა № 59, II სართული 

ლაბორატორიის ოთახი
გიორგი ცალუღელაშვილი 577944030

3/18/2021 15:00 მცხეთა-მთიანეთი
სსიპ მირზა გელოვანის სახელობის დაბა თიანეთის № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქუჩა № 59, II სართული 

ლაბორატორიის ოთახი
გიორგი ცალუღელაშვილი 577944030

 

3/29/2021 15:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ დაბა თიანეთის № 2 საჯარო სკოლა, ლაშარის ქუჩა № 67, II სართული კომპიუტერების ოთახი გიორგი ცალუღელაშვილი 577944030

3/30/2021 15:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ დაბა თიანეთის № 2 საჯარო სკოლა, ლაშარის ქუჩა № 67, II სართული კომპიუტერების ოთახი გიორგი ცალუღელაშვილი 577944030

3/31/2021 15:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ დაბა თიანეთის № 2 საჯარო სკოლა, ლაშარის ქუჩა № 67, II სართული კომპიუტერების ოთახი გიორგი ცალუღელაშვილი 577944030

4/1/2021 15:00 მცხეთა-მთიანეთი სსიპ დაბა თიანეთის № 2 საჯარო სკოლა, ლაშარის ქუჩა № 67, II სართული კომპიუტერების ოთახი გიორგი ცალუღელაშვილი 577944030

 

3/15/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ კასპის № 4 საჯარო სკოლა, სააკაძის ქ. № 6, II სართული ნანა ნონიაშვილი 577931356

3/17/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ კასპის № 4 საჯარო სკოლა, სააკაძის ქ. № 6, II სართული ნანა ნონიაშვილი 577931356

3/18/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ კასპის № 4 საჯარო სკოლა, სააკაძის ქ. № 6, II სართული ნანა ნონიაშვილი 577931356

3/22/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ კასპის № 4 საჯარო სკოლა, სააკაძის ქ. № 6, II სართული ნანა ნონიაშვილი 577931356

 

3/29/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ კასპის № 2 საჯარო სკოლა, ხოკრიშვილის ქ. № 13, II სართული ნანა ნონიაშვილი 577931356

3/31/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ კასპის № 2 საჯარო სკოლა, ხოკრიშვილის ქ. № 13, II სართული ნანა ნონიაშვილი 577931356

4/2/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ კასპის № 2 საჯარო სკოლა, ხოკრიშვილის ქ. № 13, II სართული ნანა ნონიაშვილი 577931356

4/5/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ კასპის № 2 საჯარო სკოლა, ხოკრიშვილის ქ. № 13, II სართული ნანა ნონიაშვილი 577931356



 

3/17/2021 11:30 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ გორის № 3 საჯარო სკოლა, დ. ამილახვრის ქუჩა № 26, II სართული სააქტრო დარბაზი ლევან ისაკაძე 577999803

3/19/2021 11:30 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ გორის № 3 საჯარო სკოლა, დ. ამილახვრის ქუჩა № 26, II სართული სააქტრო დარბაზი ლევან ისაკაძე 577999803

3/24/2021 11:30 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ გორის № 3 საჯარო სკოლა, დ. ამილახვრის ქუჩა № 26, II სართული სააქტრო დარბაზი ლევან ისაკაძე 577999803

3/26/2021 11:30 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ გორის № 3 საჯარო სკოლა, დ. ამილახვრის ქუჩა № 26, II სართული სააქტრო დარბაზი ლევან ისაკაძე 577999803

 

3/30/2021 11:30 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ გორის ვაჟა-ფშაველას სახელობის № 9 საჯარო სკოლა, სტალინის № 32, I სართული, ოთახი № 5 ლევან ისაკაძე 577999803

4/1/2021 11:30 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ გორის ვაჟა-ფშაველას სახელობის № 9 საჯარო სკოლა, სტალინის № 32, I სართული, ოთახი № 5 ლევან ისაკაძე 577999803

4/6/2021 11:30 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ გორის ვაჟა-ფშაველას სახელობის № 9 საჯარო სკოლა, სტალინის № 32, I სართული, ოთახი № 5 ლევან ისაკაძე 577999803

4/8/2021 11:30 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ გორის ვაჟა-ფშაველას სახელობის № 9 საჯარო სკოლა, სტალინის № 32, I სართული, ოთახი № 5 ლევან ისაკაძე 577999803

 

3/22/2021 13:30 შიდა ქართლი სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბებნისის საჯარო სკოლა, III სართული, XI კლასი ზაზა ნადირაშვილი 577999812

3/23/2021 13:30 შიდა ქართლი სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბებნისის საჯარო სკოლა, III სართული, XI კლასი ზაზა ნადირაშვილი 577999812

3/25/2021 13:30 შიდა ქართლი სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბებნისის საჯარო სკოლა, III სართული, XI კლასი ზაზა ნადირაშვილი 577999812

3/26/2021 13:30 შიდა ქართლი სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბებნისის საჯარო სკოლა, III სართული, XI კლასი ზაზა ნადირაშვილი 577999812

 

3/29/2021 14:05 შიდა ქართლი
სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეხიჯვარის საჯარო სკოლა, I სართული, კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

ლაბორატორია
ზაზა ნადირაშვილი 577999812

3/30/2021 14:05 შიდა ქართლი
სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეხიჯვარის საჯარო სკოლა, I სართული, კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

ლაბორატორია
ზაზა ნადირაშვილი 577999812

3/31/2021 14:05 შიდა ქართლი
სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეხიჯვარის საჯარო სკოლა, I სართული, კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

ლაბორატორია
ზაზა ნადირაშვილი 577999812

4/1/2021 14:05 შიდა ქართლი
სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეხიჯვარის საჯარო სკოლა, I სართული, კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

ლაბორატორია
ზაზა ნადირაშვილი 577999812

 

3/23/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ ხაშურის № 7 საჯარო სკოლა, თამარ მეფის ქ. № 10ა, კომპიუტერული ლაბორატორია იმედო ლაცაბიძე 577998535

3/24/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ ხაშურის № 7 საჯარო სკოლა, თამარ მეფის ქ. № 10ა, კომპიუტერული ლაბორატორია იმედო ლაცაბიძე 577998535

3/25/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ ხაშურის № 7 საჯარო სკოლა, თამარ მეფის ქ. № 10ა, კომპიუტერული ლაბორატორია იმედო ლაცაბიძე 577998535

3/26/2021 14:00 შიდა ქართლი სსიპ ქალაქ ხაშურის № 7 საჯარო სკოლა, თამარ მეფის ქ. № 10ა, კომპიუტერული ლაბორატორია იმედო ლაცაბიძე 577998535

 

4/5/2021 14:00 შიდა ქართლი
სსიპ დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთის საჯარო სკოლა, II სართული, 

მათემატიკის კაბინეტი
იმედო ლაცაბიძე 577998535

4/6/2021 14:00 შიდა ქართლი
სსიპ დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთის საჯარო სკოლა, II სართული, 

მათემატიკის კაბინეტი
იმედო ლაცაბიძე 577998535



4/7/2021 14:00 შიდა ქართლი
სსიპ დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთის საჯარო სკოლა, II სართული, 

მათემატიკის კაბინეტი
იმედო ლაცაბიძე 577998535

4/8/2021 14:00 შიდა ქართლი
სსიპ დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთის საჯარო სკოლა, II სართული, 

მათემატიკის კაბინეტი
იმედო ლაცაბიძე 577998535

 

3/16/2021 13:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის №1 საჯარო სკოლა კარაპეტ კირაკოსიან 591946427

3/19/2021 13:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის №1 საჯარო სკოლა კარაპეტ კირაკოსიან 591946427

3/23/2021 13:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის №1 საჯარო სკოლა კარაპეტ კირაკოსიან 591946427

3/26/2021 13:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის №1 საჯარო სკოლა კარაპეტ კირაკოსიან 591946427

 

3/29/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩიანის საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი კარაპეტ კირაკოსიან 591946427

4/1/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩიანის საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი კარაპეტ კირაკოსიან 591946427

4/5/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩიანის საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი კარაპეტ კირაკოსიან 591946427

4/8/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩიანის საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი კარაპეტ კირაკოსიან 591946427

 

3/16/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ქალაქ ბორჯომის № 1 საჯარო სკოლა,  წმ. ნინოს ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 19 ლევან დევიძე 577998882

3/17/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ქალაქ ბორჯომის № 1 საჯარო სკოლა,  წმ. ნინოს ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 19 ლევან დევიძე 577998882

3/18/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ქალაქ ბორჯომის № 1 საჯარო სკოლა,  წმ. ნინოს ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 19 ლევან დევიძე 577998882

3/19/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ქალაქ ბორჯომის № 1 საჯარო სკოლა,  წმ. ნინოს ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 19 ლევან დევიძე 577998882

 

4/5/2021 13:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ქალაქ ბორჯომის № 3 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 97, II სართული, ოთახი № 4 ლევან დევიძე 577998882

4/6/2021 13:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ქალაქ ბორჯომის № 3 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 97, II სართული, ოთახი № 4 ლევან დევიძე 577998882

4/7/2021 13:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ქალაქ ბორჯომის № 3 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 97, II სართული, ოთახი № 4 ლევან დევიძე 577998882

4/8/2021 13:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ქალაქ ბორჯომის № 3 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ. № 97, II სართული, ოთახი № 4 ლევან დევიძე 577998882

 

3/17/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლა,  II სართული, ფიზიკის კაბინეტი გივი ივანიძე 577931364

3/19/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლა,  II სართული, ფიზიკის კაბინეტი გივი ივანიძე 577931364

3/24/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლა,  II სართული, ფიზიკის კაბინეტი გივი ივანიძე 577931364

3/26/2021 14:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლა,  II სართული, ფიზიკის კაბინეტი გივი ივანიძე 577931364

 



3/30/2021 13:30 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოშორის საჯარო სკოლა, II სართული, XII კლასის ოთახი გივი ივანიძე 577931364

4/1/2021 13:30 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოშორის საჯარო სკოლა, II სართული, XII კლასის ოთახი გივი ივანიძე 577931364

4/6/2021 13:30 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოშორის საჯარო სკოლა, II სართული, XII კლასის ოთახი გივი ივანიძე 577931364

4/8/2021 13:30 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოშორის საჯარო სკოლა, II სართული, XII კლასის ოთახი გივი ივანიძე 577931364

 

3/16/2021 15:20 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ნინოწმინდის № 2 საჯარო სკოლა, თავისუფლების შესახვევი, II სართული, ოთახი № 4 ზარუჰი ესოიან 577998784

3/18/2021 15:20 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ნინოწმინდის № 2 საჯარო სკოლა, თავისუფლების შესახვევი, II სართული, ოთახი № 4 ზარუჰი ესოიან 577998784

3/23/2021 15:20 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ნინოწმინდის № 2 საჯარო სკოლა, თავისუფლების შესახვევი, II სართული, ოთახი № 4 ზარუჰი ესოიან 577998784

3/25/2021 15:20 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ნინოწმინდის № 2 საჯარო სკოლა, თავისუფლების შესახვევი, II სართული, ოთახი № 4 ზარუჰი ესოიან 577998784

 

4/1/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ნინოწმინდის № 2 საჯარო სკოლა, თავისუფლების შესახვევი, II სართული, ოთახი № 4 ზარუჰი ესოიან 577998784

4/2/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ნინოწმინდის № 2 საჯარო სკოლა, თავისუფლების შესახვევი, II სართული, ოთახი № 4 ზარუჰი ესოიან 577998784

4/8/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ნინოწმინდის № 2 საჯარო სკოლა, თავისუფლების შესახვევი, II სართული, ოთახი № 4 ზარუჰი ესოიან 577998784

4/9/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ნინოწმინდის № 2 საჯარო სკოლა, თავისუფლების შესახვევი, II სართული, ოთახი № 4 ზარუჰი ესოიან 577998784

 

3/15/2021 13:30 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა, XII კლასის საკლასო ოთახი თეა გავაშელი 577998766

3/19/2021 13:30 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა, XII კლასის საკლასო ოთახი თეა გავაშელი 577998766

3/22/2021 13:30 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა, XII კლასის საკლასო ოთახი თეა გავაშელი 577998766

3/26/2021 13:30 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა, XII კლასის საკლასო ოთახი თეა გავაშელი 577998766

 

3/29/2021 12:25 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიკილიის საჯარო სკოლა, II სართული, X კლასის საკლასო ოთახი თეა გავაშელი 577998766

3/30/2021 13:05 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიკილიის საჯარო სკოლა, II სართული, X კლასის საკლასო ოთახი თეა გავაშელი 577998766

4/5/2021 12:25 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიკილიის საჯარო სკოლა, II სართული, X კლასის საკლასო ოთახი თეა გავაშელი 577998766

4/6/2021 13:05 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიკილიის საჯარო სკოლა, II სართული, X კლასის საკლასო ოთახი თეა გავაშელი 577998766

 

3/23/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ დაბა ადიგენის საჯარო სკოლა, ჭავჭავაძის ქ № 10, II სართული, ბიბლიოთეკის ოთახი ჯაბა მაჭარაშვილი 577955578

3/24/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ დაბა ადიგენის საჯარო სკოლა, ჭავჭავაძის ქ № 10, II სართული, ბიბლიოთეკის ოთახი ჯაბა მაჭარაშვილი 577955578

3/25/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ დაბა ადიგენის საჯარო სკოლა, ჭავჭავაძის ქ № 10, II სართული, ბიბლიოთეკის ოთახი ჯაბა მაჭარაშვილი 577955578



3/26/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ დაბა ადიგენის საჯარო სკოლა, ჭავჭავაძის ქ № 10, II სართული, ბიბლიოთეკის ოთახი ჯაბა მაჭარაშვილი 577955578

 

3/29/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხის საჯარო სკოლა, I სართული სააქტო დარბაზი ჯაბა მაჭარაშვილი 577955578

3/30/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხის საჯარო სკოლა, I სართული სააქტო დარბაზი ჯაბა მაჭარაშვილი 577955578

3/31/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხის საჯარო სკოლა, I სართული სააქტო დარბაზი ჯაბა მაჭარაშვილი 577955578

4/1/2021 12:00 სამცხე-ჯავახეთი სსიპ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხის საჯარო სკოლა, I სართული სააქტო დარბაზი ჯაბა მაჭარაშვილი 577955578

 

3/23/2021 13:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, ცისფერყანწელთა ქ. № 6, I სართული № 34 ლარინა ლალიაშვილი 597675222

3/24/2021 13:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, ცისფერყანწელთა ქ. № 6, I სართული № 34 ლარინა ლალიაშვილი 597675222

3/26/2021 13:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, ცისფერყანწელთა ქ. № 6, I სართული № 34 ლარინა ლალიაშვილი 597675222

3/26/2021 13:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, ცისფერყანწელთა ქ. № 6, I სართული № 34 ლარინა ლალიაშვილი 597675222

 

3/30/2021 10:30 იმერეთი სსიპ ქუთაისის № 17 საჯარო სკოლა, ნიკეას ქ. № 44, IV სართული, ოთახი № 402 ლარინა ლალიაშვილი 597675222

3/31/2021 10:30 იმერეთი სსიპ ქუთაისის № 17 საჯარო სკოლა, ნიკეას ქ. № 44, IV სართული, ოთახი № 402 ლარინა ლალიაშვილი 597675222

4/1/2021 10:30 იმერეთი სსიპ ქუთაისის № 17 საჯარო სკოლა, ნიკეას ქ. № 44, IV სართული, ოთახი № 402 ლარინა ლალიაშვილი 597675222

4/2/2021 10:30 იმერეთი სსიპ ქუთაისის № 17 საჯარო სკოლა, ნიკეას ქ. № 44, IV სართული, ოთახი № 402 ლარინა ლალიაშვილი 597675222

 

4/5/2021 13:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის № 2 საჯარო სკოლა, გალაქტიონ ტაბიძის № 58, II სართული, ოთახი № 

31 
იზა ფერაძე 598988484

4/6/2021 13:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის № 2 საჯარო სკოლა, გალაქტიონ ტაბიძის № 58, II სართული, ოთახი № 

31 
იზა ფერაძე 598988484

4/7/2021 13:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის № 2 საჯარო სკოლა, გალაქტიონ ტაბიძის № 58, II სართული, ოთახი № 

31 
იზა ფერაძე 598988484

4/8/2021 13:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის № 2 საჯარო სკოლა, გალაქტიონ ტაბიძის № 58, II სართული, ოთახი № 

31 
იზა ფერაძე 598988484

 

3/29/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ რუთაისის № 21 საჯარო ქუთაისი, აღმაშენებლის გამ. № 63, III სართული, ოთახი № 1309 იზა ფერაძე 598988484

3/30/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ რუთაისის № 21 საჯარო ქუთაისი, აღმაშენებლის გამ. № 63, III სართული, ოთახი № 1309 იზა ფერაძე 598988484

3/31/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ რუთაისის № 21 საჯარო ქუთაისი, აღმაშენებლის გამ. № 63, III სართული, ოთახი № 1309 იზა ფერაძე 598988484

4/1/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ რუთაისის № 21 საჯარო ქუთაისი, აღმაშენებლის გამ. № 63, III სართული, ოთახი № 1309 იზა ფერაძე 598988484

 

3/15/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლა, I სართული არჩილ ბლიაძე 577663083



3/16/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლა, I სართული არჩილ ბლიაძე 577663083

3/17/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლა, I სართული არჩილ ბლიაძე 577663083

3/18/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლა, I სართული არჩილ ბლიაძე 577663083

 

3/29/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის სოფელ ბორითის საჯარო სკოლა, II სართული არჩილ ბლიაძე 577663083

3/30/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის სოფელ ბორითის საჯარო სკოლა, II სართული არჩილ ბლიაძე 577663083

3/31/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის სოფელ ბორითის საჯარო სკოლა, II სართული არჩილ ბლიაძე 577663083

4/1/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის სოფელ ბორითის საჯარო სკოლა, II სართული არჩილ ბლიაძე 577663083

 

3/15/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ქალაქ ზესტაფონის № 1 საჯარო სკოლა, ლაღიძის ქ. № 38, I სართული გიორგი კახნიაშვილი 591713332

3/17/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ქალაქ ზესტაფონის № 1 საჯარო სკოლა, ლაღიძის ქ. № 38, I სართული გიორგი კახნიაშვილი 591713332

3/22/2021 13:30 იმერეთი სსიპ ქალაქ ზესტაფონის № 1 საჯარო სკოლა, ლაღიძის ქ. № 38, I სართული გიორგი კახნიაშვილი 591713332

3/24/2021 13:30 იმერეთი სსიპ ქალაქ ზესტაფონის № 1 საჯარო სკოლა, ლაღიძის ქ. № 38, I სართული გიორგი კახნიაშვილი 591713332

 

3/30/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ილია აბულაძის სახელობის სოფელ ზედა საქარის საჯარო სკოლა, III სართული გიორგი კახნიაშვილი 591713332

4/1/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ილია აბულაძის სახელობის სოფელ ზედა საქარის საჯარო სკოლა, III სართული გიორგი კახნიაშვილი 591713332

4/6/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ილია აბულაძის სახელობის სოფელ ზედა საქარის საჯარო სკოლა, III სართული გიორგი კახნიაშვილი 591713332

4/8/2021 12:30 იმერეთი სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ილია აბულაძის სახელობის სოფელ ზედა საქარის საჯარო სკოლა, III სართული გიორგი კახნიაშვილი 591713332

 

15/032021 14:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ თერჯოლის № 2 საჯარო სკოლა თერჯოლა, ოთხი ძმის ქ. № 17, II სართული ნაზი სირაძე  595168036

19/032021 14:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ თერჯოლის № 2 საჯარო სკოლა თერჯოლა, ოთხი ძმის ქ. № 17, II სართული ნაზი სირაძე  595168036

23/032021 14:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ თერჯოლის № 2 საჯარო სკოლა თერჯოლა, ოთხი ძმის ქ. № 17, II სართული ნაზი სირაძე  595168036

26/032021 14:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ თერჯოლის № 2 საჯარო სკოლა თერჯოლა, ოთხი ძმის ქ. № 17, II სართული ნაზი სირაძე  595168036

 

3/29/2021 14:00 იმერეთი სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გურამ ქარქაშაძის სახელობის სოფელ ღვანკითის საჯარო სკოლა, II სართული ნაზი სირაძე  595168036

3/30/2021 14:00 იმერეთი სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გურამ ქარქაშაძის სახელობის სოფელ ღვანკითის საჯარო სკოლა, II სართული ნაზი სირაძე  595168036

3/31/2021 14:00 იმერეთი სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გურამ ქარქაშაძის სახელობის სოფელ ღვანკითის საჯარო სკოლა, II სართული ნაზი სირაძე  595168036

4/1/2021 14:00 იმერეთი სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გურამ ქარქაშაძის სახელობის სოფელ ღვანკითის საჯარო სკოლა, II სართული ნაზი სირაძე  595168036



 

3/16/2021 10:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ საჩხერის შოთა რუსთაველის სახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ვიქტორ ნოზაძის ქ. № 19, III სართული, 

ინგლისური ენის კაბინეტი
მანანა მუმლაძე 577998788

3/17/2021 10:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ საჩხერის შოთა რუსთაველის სახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ვიქტორ ნოზაძის ქ. № 19, III სართული, 

ინგლისური ენის კაბინეტი
მანანა მუმლაძე 577998788

3/18/2021 10:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ საჩხერის შოთა რუსთაველის სახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ვიქტორ ნოზაძის ქ. № 19, III სართული, 

ინგლისური ენის კაბინეტი
მანანა მუმლაძე 577998788

3/19/2021 10:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ საჩხერის შოთა რუსთაველის სახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ვიქტორ ნოზაძის ქ. № 19, III სართული, 

ინგლისური ენის კაბინეტი
მანანა მუმლაძე 577998788

 

3/24/2021 12:00 იმერეთი სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის № 2 საჯარო სკოლა, II სართული, XII კლასი მანანა მუმლაძე 577998788

3/25/2021 12:00 იმერეთი სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის № 2 საჯარო სკოლა, II სართული, XII კლასი მანანა მუმლაძე 577998788

3/26/2021 12:00 იმერეთი სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის № 2 საჯარო სკოლა, II სართული, XII კლასი მანანა მუმლაძე 577998788

3/29/2021 12:00 იმერეთი სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის № 2 საჯარო სკოლა, II სართული, XII კლასი მანანა მუმლაძე 577998788

 

3/15/2021 14:00 იმერეთი სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 14 მამუკა სამხარაძე  577963322

3/16/2021 14:00 იმერეთი სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 14 მამუკა სამხარაძე  577963322

3/17/2021 14:00 იმერეთი სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 14 მამუკა სამხარაძე  577963322

3/18/2021 14:00 იმერეთი სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 14 მამუკა სამხარაძე  577963322

 

3/29/2021 15:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ჭიათურის № 2 საჯარო სკოლა, ტოლსტოის ქ. №4, II სართული (ბიოლოგიის კაბინეტი) მამუკა სამხარაძე  577963322

3/30/2021 15:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ჭიათურის № 2 საჯარო სკოლა, ტოლსტოის ქ. №4, II სართული (ბიოლოგიის კაბინეტი) მამუკა სამხარაძე  577963322

3/31/2021 15:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ჭიათურის № 2 საჯარო სკოლა, ტოლსტოის ქ. №4, II სართული (ბიოლოგიის კაბინეტი) მამუკა სამხარაძე  577963322

4/1/2021 15:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ჭიათურის № 2 საჯარო სკოლა, ტოლსტოის ქ. №4, II სართული (ბიოლოგიის კაბინეტი) მამუკა სამხარაძე  577963322

 

3/22/2021 13:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ტყიბულის № 6 საჯარო სკოლა, თაყაიშვილის № 1, IV სართული, სააქტო დარბაზი გიორგი ხერხაძე 599161861

3/23/2021 13:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ტყიბულის № 6 საჯარო სკოლა, თაყაიშვილის № 1, IV სართული, სააქტო დარბაზი გიორგი ხერხაძე 599161861

3/24/2021 13:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ტყიბულის № 6 საჯარო სკოლა, თაყაიშვილის № 1, IV სართული, სააქტო დარბაზი გიორგი ხერხაძე 599161861

3/25/2021 13:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ტყიბულის № 6 საჯარო სკოლა, თაყაიშვილის № 1, IV სართული, სააქტო დარბაზი გიორგი ხერხაძე 599161861

 

4/5/2021 14:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ტყიბულის № 4 საჯარო სკოლა,  გორგიძის № 10, II სართული, ოთახი № 14 გიორგი ხერხაძე 599161861

4/6/2021 14:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ტყიბულის № 4 საჯარო სკოლა,  გორგიძის № 10, II სართული, ოთახი № 14 გიორგი ხერხაძე 599161861



4/7/2021 14:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ტყიბულის № 4 საჯარო სკოლა,  გორგიძის № 10, II სართული, ოთახი № 14 გიორგი ხერხაძე 599161861

4/8/2021 14:10 იმერეთი სსიპ ქალაქ ტყიბულის № 4 საჯარო სკოლა,  გორგიძის № 10, II სართული, ოთახი № 14 გიორგი ხერხაძე 599161861

 

3/16/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ბაღდათის № 1 საჯარო სკოლა, კახიანის № 16, II სართული კახა გოგნაძე 595417474

3/17/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ბაღდათის № 1 საჯარო სკოლა, კახიანის № 16, II სართული კახა გოგნაძე 595417474

3/18/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ბაღდათის № 1 საჯარო სკოლა, კახიანის № 16, II სართული კახა გოგნაძე 595417474

3/19/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ბაღდათის № 1 საჯარო სკოლა, კახიანის № 16, II სართული კახა გოგნაძე 595417474

 

3/30/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ბაღდათის № 2 საჯარო სკოლა, კახიანის № 37, II სართული, ოთახი № 1 კახა გოგნაძე 595417474

3/31/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ბაღდათის № 2 საჯარო სკოლა, კახიანის № 37, II სართული, ოთახი № 1 კახა გოგნაძე 595417474

4/1/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ბაღდათის № 2 საჯარო სკოლა, კახიანის № 37, II სართული, ოთახი № 1 კახა გოგნაძე 595417474

4/2/2021 10:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ბაღდათის № 2 საჯარო სკოლა, კახიანის № 37, II სართული, ოთახი № 1 კახა გოგნაძე 595417474

 

3/22/2021 15:00 იმერეთი სსიპ სოფელ ზედა ვანის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 11 გულნარა როხვაძე 595480405

3/23/2021 15:00 იმერეთი სსიპ სოფელ ზედა ვანის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 11 გულნარა როხვაძე 595480405

3/24/2021 15:00 იმერეთი სსიპ სოფელ ზედა ვანის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 11 გულნარა როხვაძე 595480405

3/25/2021 15:00 იმერეთი სსიპ სოფელ ზედა ვანის საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 11 გულნარა როხვაძე 595480405

 

4/5/2021 14:00 იმერეთი სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 11 გულნარა როხვაძე 595480405

4/6/2021 14:00 იმერეთი სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 11 გულნარა როხვაძე 595480405

4/7/2021 14:00 იმერეთი სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 11 გულნარა როხვაძე 595480405

4/8/2021 14:00 იმერეთი სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა, II სართული, ოთახი № 11 გულნარა როხვაძე 595480405

 

3/22/2021 14:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ხონის  სოფელ ქუტირის აკაკი ტერელაძის სახელობის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 4 გიორგი უგულავა 557726677

3/23/2021 14:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ხონის  სოფელ ქუტირის აკაკი ტერელაძის სახელობის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 4 გიორგი უგულავა 557726677

3/24/2021 14:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ხონის  სოფელ ქუტირის აკაკი ტერელაძის სახელობის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 4 გიორგი უგულავა 557726677

3/25/2021 14:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ხონის  სოფელ ქუტირის აკაკი ტერელაძის სახელობის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 4 გიორგი უგულავა 557726677

 



3/29/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ხონის № 4 საჯარო სკოლა, ირ. აბაშიძის ქ. № 1, შესახ. № 1, II სართული, ოთახი № 3 გიორგი უგულავა 557726677

3/30/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ხონის № 4 საჯარო სკოლა, ირ. აბაშიძის ქ. № 1, შესახ. № 1, II სართული, ოთახი № 3 გიორგი უგულავა 557726677

3/31/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ხონის № 4 საჯარო სკოლა, ირ. აბაშიძის ქ. № 1, შესახ. № 1, II სართული, ოთახი № 3 გიორგი უგულავა 557726677

4/1/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ ხონის № 4 საჯარო სკოლა, ირ. აბაშიძის ქ. № 1, შესახ. № 1, II სართული, ოთახი № 3 გიორგი უგულავა 557726677

 

3/23/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ სამტრედიის № 1 საჯარო სკოლა, 9 აპრილის № 79, II სართული, სააქტო დარბაზი სოფიო დარჯანია 595904421

3/24/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ სამტრედიის № 1 საჯარო სკოლა, 9 აპრილის № 79, II სართული, სააქტო დარბაზი სოფიო დარჯანია 595904421

3/25/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ სამტრედიის № 1 საჯარო სკოლა, 9 აპრილის № 79, II სართული, სააქტო დარბაზი სოფიო დარჯანია 595904421

3/26/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ სამტრედიის № 1 საჯარო სკოლა, 9 აპრილის № 79, II სართული, სააქტო დარბაზი სოფიო დარჯანია 595904421

 

3/30/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ სამტრედიის № 3 საჯარო სკოლა, ქ. რესპუბლიკის № 29, II სართული, საკლასო ოთახი სოფიო დარჯანია 595904421

3/31/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ სამტრედიის № 3 საჯარო სკოლა, ქ. რესპუბლიკის № 29, II სართული, საკლასო ოთახი სოფიო დარჯანია 595904421

4/1/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ სამტრედიის № 3 საჯარო სკოლა, ქ. რესპუბლიკის № 29, II სართული, საკლასო ოთახი სოფიო დარჯანია 595904421

4/2/2021 13:00 იმერეთი სსიპ ქალაქ სამტრედიის № 3 საჯარო სკოლა, ქ. რესპუბლიკის № 29, II სართული, საკლასო ოთახი სოფიო დარჯანია 595904421

 

3/30/2021 12:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, დედაენის ქუჩა № 2, III სართული, XII ბ 

კლასის სადამრიგებლო
ქაჯაია ქრისტინე 577626989

3/31/2021 12:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, დედაენის ქუჩა № 2, III სართული, XII ბ 

კლასის სადამრიგებლო
ქაჯაია ქრისტინე 577626989

4/1/2021 12:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, დედაენის ქუჩა № 2, III სართული, XII ბ 

კლასის სადამრიგებლო
ქაჯაია ქრისტინე 577626989

4/2/2021 12:30 იმერეთი
სსიპ ქალაქ წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, დედაენის ქუჩა № 2, III სართული, XII ბ 

კლასის სადამრიგებლო
ქაჯაია ქრისტინე 577626989

 

4/5/2021 12:00 იმერეთი
სსიპ ქალაქ წყალტუბოს № 2 მამუკა სამაკაშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, 9 აპრილის I შეს № 4, II სართული, 

ქართულის კაბინეტი
ქაჯაია ქრისტინე 577626989

4/6/2021 12:00 იმერეთი
სსიპ ქალაქ წყალტუბოს № 2 მამუკა სამაკაშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, 9 აპრილის I შეს № 4, II სართული, 

ქართულის კაბინეტი
ქაჯაია ქრისტინე 577626989

4/7/2021 12:00 იმერეთი
სსიპ ქალაქ წყალტუბოს № 2 მამუკა სამაკაშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, 9 აპრილის I შეს № 4, II სართული, 

ქართულის კაბინეტი
ქაჯაია ქრისტინე 577626989

4/8/2021 12:00 იმერეთი
სსიპ ქალაქ წყალტუბოს № 2 მამუკა სამაკაშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, 9 აპრილის I შეს № 4, II სართული, 

ქართულის კაბინეტი
ქაჯაია ქრისტინე 577626989

 

3/22/2021 14:30 გურია სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის № 1 საჯარო სკოლა,  ჟორდანიას ქ. № 123,  II სართული ლაშა კილაძე  577998721

3/23/2021 14:30 გურია სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის № 1 საჯარო სკოლა,  ჟორდანიას ქ. № 123,  II სართული ლაშა კილაძე  577998721

3/25/2021 14:30 გურია სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის № 1 საჯარო სკოლა,  ჟორდანიას ქ. № 123,  II სართული ლაშა კილაძე  577998721



3/26/2021 14:30 გურია სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის № 1 საჯარო სკოლა,  ჟორდანიას ქ. № 123,  II სართული ლაშა კილაძე  577998721

 

3/30/2021 13:30 გურია სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის ემზარ წილოსანის სახელობის № 2 საჯარო სკოლა, ბაგრატიონის ქ. № 10, II სართული ლაშა კილაძე  577998721

4/1/2021 13:30 გურია სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის ემზარ წილოსანის სახელობის № 2 საჯარო სკოლა, ბაგრატიონის ქ. № 10, II სართული ლაშა კილაძე  577998721

4/6/2021 13:30 გურია სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის ემზარ წილოსანის სახელობის № 2 საჯარო სკოლა, ბაგრატიონის ქ. № 10, II სართული ლაშა კილაძე  577998721

4/8/2021 13:30 გურია სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის ემზარ წილოსანის სახელობის № 2 საჯარო სკოლა, ბაგრატიონის ქ. № 10, II სართული ლაშა კილაძე  577998721

 

3/15/2021 12:30 გურია სსიპ ქალაქ ოზურგეთის № 1 საჯარო სკოლა, ეგნატე ნინოშვილის ქ. № 3,  II სართული ბერდია ლომიძე 599002430

3/16/2021 12:30 გურია სსიპ ქალაქ ოზურგეთის № 1 საჯარო სკოლა, ეგნატე ნინოშვილის ქ. № 3,  II სართული ბერდია ლომიძე 599002430

3/17/2021 12:30 გურია სსიპ ქალაქ ოზურგეთის № 1 საჯარო სკოლა, ეგნატე ნინოშვილის ქ. № 3,  II სართული ბერდია ლომიძე 599002430

3/18/2021 12:30 გურია სსიპ ქალაქ ოზურგეთის № 1 საჯარო სკოლა, ეგნატე ნინოშვილის ქ. № 3,  II სართული ბერდია ლომიძე 599002430

 

3/29/2021 12:30 გურია სსიპ ქალაქ ოზურგეთის № 3 საჯარო სკოლა, ბათუმის ქუჩა № 87, II სართული ბერდია ლომიძე 599002430

3/30/2021 12:30 გურია სსიპ ქალაქ ოზურგეთის № 3 საჯარო სკოლა, ბათუმის ქუჩა № 87, II სართული ბერდია ლომიძე 599002430

3/31/2021 12:30 გურია სსიპ ქალაქ ოზურგეთის № 3 საჯარო სკოლა, ბათუმის ქუჩა № 87, II სართული ბერდია ლომიძე 599002430

4/1/2021 12:30 გურია სსიპ ქალაქ ოზურგეთის № 3 საჯარო სკოლა, ბათუმის ქუჩა № 87, II სართული ბერდია ლომიძე 599002430

 

3/15/2021 15:00 გურია სსიპ დაბა ჩოხატაურის ნიკო მარის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, ნიკო მარის ქ. № 1, II სართული, XII საკლასის ოთახი მაკა ბოლქვაძე 577333962

3/18/2021 15:00 გურია სსიპ დაბა ჩოხატაურის ნიკო მარის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, ნიკო მარის ქ. № 1, II სართული, XII საკლასის ოთახი მაკა ბოლქვაძე 577333962

3/22/2021 15:00 გურია სსიპ დაბა ჩოხატაურის ნიკო მარის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, ნიკო მარის ქ. № 1, II სართული, XII საკლასის ოთახი მაკა ბოლქვაძე 577333962

3/25/2021 15:00 გურია სსიპ დაბა ჩოხატაურის ნიკო მარის სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, ნიკო მარის ქ. № 1, II სართული, XII საკლასის ოთახი მაკა ბოლქვაძე 577333962

 

4/5/2021 15:00 გურია სსიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯვარცხმის საჯარო სკოლა, II სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია მაკა ბოლქვაძე 577333962

4/6/2021 15:00 გურია სსიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯვარცხმის საჯარო სკოლა, II სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია მაკა ბოლქვაძე 577333962

4/7/2021 15:00 გურია სსიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯვარცხმის საჯარო სკოლა, II სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია მაკა ბოლქვაძე 577333962

4/8/2021 15:00 გურია სსიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯვარცხმის საჯარო სკოლა, II სართული, კომპიუტერული ლაბორატორია მაკა ბოლქვაძე 577333962

 

3/22/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ სენაკის გენო ადამიას სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ № 221, III სართული ცოტნე შუშანია  598102121



3/23/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ სენაკის გენო ადამიას სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ № 221, III სართული ცოტნე შუშანია  598102121

3/24/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ სენაკის გენო ადამიას სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ № 221, III სართული ცოტნე შუშანია  598102121

3/25/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ სენაკის გენო ადამიას სახელობის № 1 საჯარო სკოლა, რუსთაველის ქ № 221, III სართული ცოტნე შუშანია  598102121

 

4/5/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ სენაკის მუნიციპალიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის სოფელ ძველი სენაკის საჯარო სკოლა, III სართული ცოტნე შუშანია  598102121

4/6/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ სენაკის მუნიციპალიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის სოფელ ძველი სენაკის საჯარო სკოლა, III სართული ცოტნე შუშანია  598102121

4/7/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ სენაკის მუნიციპალიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის სოფელ ძველი სენაკის საჯარო სკოლა, III სართული ცოტნე შუშანია  598102121

4/8/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ სენაკის მუნიციპალიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის სოფელ ძველი სენაკის საჯარო სკოლა, III სართული ცოტნე შუშანია  598102121

3/22/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიდის საჯარო სკოლა, III სართული,  XII კლასის საკლასო ოთახი ელზა ადამია 577998926

3/23/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიდის საჯარო სკოლა, III სართული,  XII კლასის საკლასო ოთახი ელზა ადამია 577998926

3/24/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიდის საჯარო სკოლა, III სართული,  XII კლასის საკლასო ოთახი ელზა ადამია 577998926

3/25/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიდის საჯარო სკოლა, III სართული,  XII კლასის საკლასო ოთახი ელზა ადამია 577998926

 

3/30/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ხობის № 2 საჯარო სკოლა, ც. დადიანის № 183, I სართული, V ა კლასის საკლასო ოთახი ელზა ადამია 577998926

3/31/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ხობის № 2 საჯარო სკოლა, ც. დადიანის № 183, I სართული, V ა კლასის საკლასო ოთახი ელზა ადამია 577998926

4/1/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ხობის № 2 საჯარო სკოლა, ც. დადიანის № 183, I სართული, V ა კლასის საკლასო ოთახი ელზა ადამია 577998926

4/2/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ხობის № 2 საჯარო სკოლა, ც. დადიანის № 183, I სართული, V ა კლასის საკლასო ოთახი ელზა ადამია 577998926

3/23/2021 11:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის თემის № 1 საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 302 ქეთო მოსიძე 595881766

3/24/2021 11:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის თემის № 1 საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 302 ქეთო მოსიძე 595881766

3/25/2021 11:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის თემის № 1 საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 302 ქეთო მოსიძე 595881766

3/26/2021 11:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის თემის № 1 საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 302 ქეთო მოსიძე 595881766

 

3/29/2021 14:00 სამეგრელო-სვანეთი
სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს თემის № 1 საჯარო სკოლა, მშვიდობის ქ. № 1, I სართული, XII კლასის 

ოთახი
ქეთო მოსიძე 595881766

3/30/2021 14:00 სამეგრელო-სვანეთი
სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს თემის № 1 საჯარო სკოლა, მშვიდობის ქ. № 1, I სართული, XII კლასის 

ოთახი
ქეთო მოსიძე 595881766

3/31/2021 14:00 სამეგრელო-სვანეთი
სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს თემის № 1 საჯარო სკოლა, მშვიდობის ქ. № 1, I სართული, XII კლასის 

ოთახი
ქეთო მოსიძე 595881766

4/1/2021 14:00 სამეგრელო-სვანეთი
სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს თემის № 1 საჯარო სკოლა, მშვიდობის ქ. № 1, I სართული, XII კლასის 

ოთახი
ქეთო მოსიძე 595881766



3/22/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ დაბაბა მესტიის № 1 საჯარო სკოლა, ი. გაბლიანის ქ. № 7 ბესარიონ გულედანი 599422734

3/23/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ დაბაბა მესტიის № 1 საჯარო სკოლა, ი. გაბლიანის ქ. № 7 ბესარიონ გულედანი 599422734

3/24/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ დაბაბა მესტიის № 1 საჯარო სკოლა, ი. გაბლიანის ქ. № 7 ბესარიონ გულედანი 599422734

3/25/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ დაბაბა მესტიის № 1 საჯარო სკოლა, ი. გაბლიანის ქ. № 7 ბესარიონ გულედანი 599422734

 

3/29/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისოფელ ლატალის საჯარო სკოლა სოფელი ლატალი ბესარიონ გულედანი 599422734

3/30/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისოფელ ლატალის საჯარო სკოლა სოფელი ლატალი ბესარიონ გულედანი 599422734

3/31/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისოფელ ლატალის საჯარო სკოლა სოფელი ლატალი ბესარიონ გულედანი 599422734

4/1/2021 12:00 სამეგრელო-სვანეთისოფელ ლატალის საჯარო სკოლა სოფელი ლატალი ბესარიონ გულედანი 599422734

3/16/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ზუგდიდის № 5 საჯარო სკოლა, გორგასლის ქ. № 2,  I სართული, ოთახი № 7 მირანდა მესხი  591078391

3/17/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ზუგდიდის № 5 საჯარო სკოლა, გორგასლის ქ. № 2,  I სართული, ოთახი № 7 მირანდა მესხი  591078391

3/18/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ზუგდიდის № 5 საჯარო სკოლა, გორგასლის ქ. № 2,  I სართული, ოთახი № 7 მირანდა მესხი  591078391

3/19/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ზუგდიდის № 5 საჯარო სკოლა, გორგასლის ქ. № 2,  I სართული, ოთახი № 7 მირანდა მესხი  591078391

 

3/29/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 47 მირანდა მესხი  591078391

3/30/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 47 მირანდა მესხი  591078391

3/31/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 47 მირანდა მესხი  591078391

4/1/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლა, III სართული, ოთახი № 47 მირანდა მესხი  591078391

3/15/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ მარტვილის სოფ. ტალერის საჯარო სკოლა, I სართული ნინო დანელია 577944128

3/16/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ მარტვილის სოფ. ტალერის საჯარო სკოლა, I სართული ნინო დანელია 577944128

3/17/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ მარტვილის სოფ. ტალერის საჯარო სკოლა, I სართული ნინო დანელია 577944128

3/18/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ მარტვილის სოფ. ტალერის საჯარო სკოლა, I სართული ნინო დანელია 577944128

 

3/29/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ მარტვილი სოფ. ლეხაინდრაოს საჯარო სკოლა, I სართული, ისტორიის კაბინეტი ნინო დანელია 577944128

3/30/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ მარტვილი სოფ. ლეხაინდრაოს საჯარო სკოლა, I სართული, ისტორიის კაბინეტი ნინო დანელია 577944128



3/31/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ მარტვილი სოფ. ლეხაინდრაოს საჯარო სკოლა, I სართული, ისტორიის კაბინეტი ნინო დანელია 577944128

4/1/2021 13:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ მარტვილი სოფ. ლეხაინდრაოს საჯარო სკოლა, I სართული, ისტორიის კაბინეტი ნინო დანელია 577944128

3/22/2021 15:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ აბაშის № 2 საჯარო სკოლა, უ. კაჭარავას № 3, II სართული, XI კლასის საკლასო ოთახი ტაგუ გეგეჭკორი 591101743

3/23/2021 15:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ აბაშის № 2 საჯარო სკოლა, უ. კაჭარავას № 3, II სართული, XI კლასის საკლასო ოთახი ტაგუ გეგეჭკორი 591101743

3/24/2021 15:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ აბაშის № 2 საჯარო სკოლა, უ. კაჭარავას № 3, II სართული, XI კლასის საკლასო ოთახი ტაგუ გეგეჭკორი 591101743

3/25/2021 15:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ აბაშის № 2 საჯარო სკოლა, უ. კაჭარავას № 3, II სართული, XI კლასის საკლასო ოთახი ტაგუ გეგეჭკორი 591101743

 

3/16/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვირის საჯარო სკოლა, III სართული, გერმანული ენის კაბინეტი ტაგუ გეგეჭკორი 591101743

3/18/2021 11:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვირის საჯარო სკოლა, III სართული, გერმანული ენის კაბინეტი ტაგუ გეგეჭკორი 591101743

3/23/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვირის საჯარო სკოლა, III სართული, გერმანული ენის კაბინეტი ტაგუ გეგეჭკორი 591101743

3/25/2021 11:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვირის საჯარო სკოლა, III სართული, გერმანული ენის კაბინეტი ტაგუ გეგეჭკორი 591101743

 

3/22/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის თეოფანე დავითაიას სახელობის  № 1 საჯარო სკოლა, აკაკის ქ № 44, II სართული, სააქტო დარბაზი სალომე როდონაია  577998771

3/23/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის თეოფანე დავითაიას სახელობის  № 1 საჯარო სკოლა, აკაკის ქ № 44, II სართული, სააქტო დარბაზი სალომე როდონაია  577998771

3/24/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის თეოფანე დავითაიას სახელობის  № 1 საჯარო სკოლა, აკაკის ქ № 44, II სართული, სააქტო დარბაზი სალომე როდონაია  577998771

3/25/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის თეოფანე დავითაიას სახელობის  № 1 საჯარო სკოლა, აკაკის ქ № 44, II სართული, სააქტო დარბაზი სალომე როდონაია  577998771

 

4/5/2021 13:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის № 11 საჯარო სკოლა, შავი ზღვის ქ. № 6, III სართული, ოთახი № 39 სალომე როდონაია  577998771

4/6/2021 13:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის № 11 საჯარო სკოლა, შავი ზღვის ქ. № 6, III სართული, ოთახი № 39 სალომე როდონაია  577998771

4/7/2021 13:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის № 11 საჯარო სკოლა, შავი ზღვის ქ. № 6, III სართული, ოთახი № 39 სალომე როდონაია  577998771

4/8/2021 13:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის № 11 საჯარო სკოლა, შავი ზღვის ქ. № 6, III სართული, ოთახი № 39 სალომე როდონაია  577998771

 

3/22/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის ივანე ჯავახიშვილის საახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ზამბახიძის ქ. № 3, I სართული, ოთახი № 1 მარიკა გაწერელია 577998774

3/23/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის ივანე ჯავახიშვილის საახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ზამბახიძის ქ. № 3, I სართული, ოთახი № 1 მარიკა გაწერელია 577998774

3/24/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის ივანე ჯავახიშვილის საახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ზამბახიძის ქ. № 3, I სართული, ოთახი № 1 მარიკა გაწერელია 577998774

3/25/2021 12:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის ივანე ჯავახიშვილის საახელობის № 3 საჯარო სკოლა, ზამბახიძის ქ. № 3, I სართული, ოთახი № 1 მარიკა გაწერელია 577998774

 



3/29/2021 14:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის № 12 საჯარო სკოლა, კრატასიუკის ქ. № 1, II სართული, ოთახი № 14 მარიკა გაწერელია 577998774

3/30/2021 14:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის № 12 საჯარო სკოლა, კრატასიუკის ქ. № 1, II სართული, ოთახი № 14 მარიკა გაწერელია 577998774

4/2/2021 14:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის № 12 საჯარო სკოლა, კრატასიუკის ქ. № 1, II სართული, ოთახი № 14 მარიკა გაწერელია 577998774

4/5/2021 14:00 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ ფოთის № 12 საჯარო სკოლა, კრატასიუკის ქ. № 1, II სართული, ოთახი № 14 მარიკა გაწერელია 577998774

 

3/15/2021 13:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ წალენჯიხის № 1 საჯარო სკოლა, სალიას ქ. № 1, III სართული, ბიოლოგიის კაბინეტი ანა მიქავა 591918687

3/16/2021 13:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ წალენჯიხის № 1 საჯარო სკოლა, სალიას ქ. № 1, III სართული, ბიოლოგიის კაბინეტი ანა მიქავა 591918687

3/17/2021 13:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ წალენჯიხის № 1 საჯარო სკოლა, სალიას ქ. № 1, III სართული, ბიოლოგიის კაბინეტი ანა მიქავა 591918687

3/18/2021 13:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ წალენჯიხის № 1 საჯარო სკოლა, სალიას ქ. № 1, III სართული, ბიოლოგიის კაბინეტი ანა მიქავა 591918687

 

3/29/2021 14:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ წალენჯიხის ლიის თემის № 1 საჯარო სკოლა, II სართული, ქართული ენის კაბინეტი ანა მიქავა 591918687

3/30/2021 14:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ წალენჯიხის ლიის თემის № 1 საჯარო სკოლა, II სართული, ქართული ენის კაბინეტი ანა მიქავა 591918687

3/31/2021 14:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ წალენჯიხის ლიის თემის № 1 საჯარო სკოლა, II სართული, ქართული ენის კაბინეტი ანა მიქავა 591918687

4/1/2021 14:30 სამეგრელო-სვანეთისსიპ ქალაქ წალენჯიხის ლიის თემის № 1 საჯარო სკოლა, II სართული, ქართული ენის კაბინეტი ანა მიქავა 591918687

 

3/29/2021 12:00 რაჭა-ლეჩხუმი სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა, მინდელის ქუჩა № 1, II სართული მამია გოგრიჭიანი 577931344

3/30/2021 12:00 რაჭა-ლეჩხუმი სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა, მინდელის ქუჩა № 1, II სართული მამია გოგრიჭიანი 577931344

3/31/2021 12:00 რაჭა-ლეჩხუმი სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა, მინდელის ქუჩა № 1, II სართული მამია გოგრიჭიანი 577931344

4/1/2021 12:00 რაჭა-ლეჩხუმი სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა, მინდელის ქუჩა № 1, II სართული მამია გოგრიჭიანი 577931344

 

3/15/2021 12:00 რაჭა-ლეჩხუმი ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა, II სართული მამია გოგრიჭიანი 577931344

3/16/2021 12:00 რაჭა-ლეჩხუმი ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა, II სართული მამია გოგრიჭიანი 577931344

3/17/2021 12:00 რაჭა-ლეჩხუმი ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა, II სართული მამია გოგრიჭიანი 577931344

4/18/2021 12:00 რაჭა-ლეჩხუმი ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა, II სართული მამია გოგრიჭიანი 577931344

 

3/15/2021 15:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქალაქ ამბროლაურის № 1 საჯარო სკოლა, ვ. კობახიძის ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 9 გიგი გაგოშიძე 577998586

3/16/2021 15:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქალაქ ამბროლაურის № 1 საჯარო სკოლა, ვ. კობახიძის ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 9 გიგი გაგოშიძე 577998586

3/17/2021 15:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქალაქ ამბროლაურის № 1 საჯარო სკოლა, ვ. კობახიძის ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 9 გიგი გაგოშიძე 577998586



3/18/2021 15:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქალაქ ამბროლაურის № 1 საჯარო სკოლა, ვ. კობახიძის ქ. № 2, II სართული, ოთახი № 9 გიგი გაგოშიძე 577998586

 

3/29/2021 15:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქალაქ ამბროლაურის № 2 საჯარო სკოლა, მ. კოსტავას ქ. № 9, II სართული, ოთახი № 11 გიგი გაგოშიძე 577998586

3/30/2021 15:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქალაქ ამბროლაურის № 2 საჯარო სკოლა, მ. კოსტავას ქ. № 9, II სართული, ოთახი № 11 გიგი გაგოშიძე 577998586

3/31/2021 15:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქალაქ ამბროლაურის № 2 საჯარო სკოლა, მ. კოსტავას ქ. № 9, II სართული, ოთახი № 11 გიგი გაგოშიძე 577998586

4/1/2021 15:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქალაქ ამბროლაურის № 2 საჯარო სკოლა, მ. კოსტავას ქ. № 9, II სართული, ოთახი № 11 გიგი გაგოშიძე 577998586

 

3/15/2021 13:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქ. ცაგერის საჯარო სკოლა, თამარ მეფის № 12,  I კორპუსი, I სართული,  სამასწავლებლო ჯონი ურთმელიძე 577998781

3/16/2021 13:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქ. ცაგერის საჯარო სკოლა, თამარ მეფის № 12,  I კორპუსი, I სართული,  სამასწავლებლო ჯონი ურთმელიძე 577998781

3/17/2021 13:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქ. ცაგერის საჯარო სკოლა, თამარ მეფის № 12,  I კორპუსი, I სართული,  სამასწავლებლო ჯონი ურთმელიძე 577998781

3/18/2021 13:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ ქ. ცაგერის საჯარო სკოლა, თამარ მეფის № 12,  I კორპუსი, I სართული,  სამასწავლებლო ჯონი ურთმელიძე 577998781

 

3/29/2021 13:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ სოფელ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა, II სართული. სააქტო დარბაზი ჯონი ურთმელიძე 577998781

3/30/2021 13:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ სოფელ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა, II სართული. სააქტო დარბაზი ჯონი ურთმელიძე 577998781

3/31/2021 13:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ სოფელ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა, II სართული. სააქტო დარბაზი ჯონი ურთმელიძე 577998781

4/1/2021 13:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ სოფელ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა, II სართული. სააქტო დარბაზი ჯონი ურთმელიძე 577998781

 

3/22/2021 14:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ დაბა ლენტეხის № 1 საჯარო სკოლა, თამარ მეფის ქ. № 32, II სართული, ოთახი № 8 თამარი ტვილდიანი 599270216

3/23/2021 14:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ დაბა ლენტეხის № 1 საჯარო სკოლა, თამარ მეფის ქ. № 32, II სართული, ოთახი № 8 თამარი ტვილდიანი 599270216

3/24/2021 14:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ დაბა ლენტეხის № 1 საჯარო სკოლა, თამარ მეფის ქ. № 32, II სართული, ოთახი № 8 თამარი ტვილდიანი 599270216

3/25/2021 14:00 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ დაბა ლენტეხის № 1 საჯარო სკოლა, თამარ მეფის ქ. № 32, II სართული, ოთახი № 8 თამარი ტვილდიანი 599270216

 

3/29/2021 13:30 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ დაბა ლენტეხის № 2 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 1, I სართული, ოთახი № 4 თამარი ტვილდიანი 599270216

3/30/2021 13:30 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ დაბა ლენტეხის № 2 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 1, I სართული, ოთახი № 4 თამარი ტვილდიანი 599270216

3/31/2021 13:30 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ დაბა ლენტეხის № 2 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 1, I სართული, ოთახი № 4 თამარი ტვილდიანი 599270216

4/1/2021 13:30 რაჭა-ლეჩხუმი სსიპ დაბა ლენტეხის № 2 საჯარო სკოლა, სტალინის ქ. № 1, I სართული, ოთახი № 4 თამარი ტვილდიანი 599270216

 

3/15/2021 12:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 1 საჯარო სკოლა, დ. თავდადებულის ქ. № 47 მთავარი კორპუსი, IV სართული ციალა შავაძე  577738080



3/16/2021 12:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 1 საჯარო სკოლა, დ. თავდადებულის ქ. № 47 მთავარი კორპუსი, IV სართული ციალა შავაძე  577738080

3/17/2021 12:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 1 საჯარო სკოლა, დ. თავდადებულის ქ. № 47 მთავარი კორპუსი, IV სართული ციალა შავაძე  577738080

3/18/2021 12:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 1 საჯარო სკოლა, დ. თავდადებულის ქ. № 47 მთავარი კორპუსი, IV სართული ციალა შავაძე  577738080

 

3/29/2021 13:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 2 საჯარო სკოლა, ხარიტონ ახვლედიანის № 19 ძველი კორპუსი, I სართული, აუდიტორია № 8 ციალა შავაძე  577738080

3/30/2021 13:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 2 საჯარო სკოლა, ხარიტონ ახვლედიანის № 19 ძველი კორპუსი, I სართული, აუდიტორია № 8 ციალა შავაძე  577738080

3/31/2021 13:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 2 საჯარო სკოლა, ხარიტონ ახვლედიანის № 19 ძველი კორპუსი, I სართული, აუდიტორია № 8 ციალა შავაძე  577738080

4/1/2021 13:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 2 საჯარო სკოლა, ხარიტონ ახვლედიანის № 19 ძველი კორპუსი, I სართული, აუდიტორია № 8 ციალა შავაძე  577738080

 

3/15/2021 13:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 10 საჯარო სკოლა, ჯავახიშვილის ქ. № 66, III სართული, ოთახი № 301 გელა ხახნელიძე  577998747

3/16/2021 13:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 10 საჯარო სკოლა, ჯავახიშვილის ქ. № 66, III სართული, ოთახი № 301 გელა ხახნელიძე  577998747

3/17/2021 13:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 10 საჯარო სკოლა, ჯავახიშვილის ქ. № 66, III სართული, ოთახი № 301 გელა ხახნელიძე  577998747

3/18/2021 13:30 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 10 საჯარო სკოლა, ჯავახიშვილის ქ. № 66, III სართული, ოთახი № 301 გელა ხახნელიძე  577998747

 

4/5/2021 14:00 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 14 საჯარო სკოლა, შ. ინასარიძის ქ. № 11, IV სართული, ოთახი № 1403 გელა ხახნელიძე  577998747

4/6/2021 14:00 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 14 საჯარო სკოლა, შ. ინასარიძის ქ. № 11, IV სართული, ოთახი № 1403 გელა ხახნელიძე  577998747

4/7/2021 14:00 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 14 საჯარო სკოლა, შ. ინასარიძის ქ. № 11, IV სართული, ოთახი № 1403 გელა ხახნელიძე  577998747

4/8/2021 14:00 აჭარა სსიპ ქალაქ ბათუმის № 14 საჯარო სკოლა, შ. ინასარიძის ქ. № 11, IV სართული, ოთახი № 1403 გელა ხახნელიძე  577998747

 

3/16/2021 14:00 აჭარა
სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რაულ მჟავანაძის სახელობის სოფელ ლეღვას № 2 საჯარო სკოლა, I სართული, 

ოთახი № 1
მუხრან მჟავანაძე 599527374

3/17/2021 14:00 აჭარა
სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რაულ მჟავანაძის სახელობის სოფელ ლეღვას № 2 საჯარო სკოლა, I სართული, 

ოთახი № 1
მუხრან მჟავანაძე 599527374

3/18/2021 14:00 აჭარა
სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რაულ მჟავანაძის სახელობის სოფელ ლეღვას № 2 საჯარო სკოლა, I სართული, 

ოთახი № 1
მუხრან მჟავანაძე 599527374

3/19/2021 14:00 აჭარა
სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რაულ მჟავანაძის სახელობის სოფელ ლეღვას № 2 საჯარო სკოლა, I სართული, 

ოთახი № 1
მუხრან მჟავანაძე 599527374

 

3/29/2021 13:30 აჭარა სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა, II სართული მუხრან მჟავანაძე 599527374

3/30/2021 13:30 აჭარა სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა, II სართული მუხრან მჟავანაძე 599527374

3/31/2021 13:30 აჭარა სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა, II სართული მუხრან მჟავანაძე 599527374

4/1/2021 13:30 აჭარა სსიპ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა, II სართული მუხრან მჟავანაძე 599527374



 

3/22/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურის № 1 საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი ომარი ვარშანიძე  577944095

3/23/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურის № 1 საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი ომარი ვარშანიძე  577944095

3/24/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურის № 1 საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი ომარი ვარშანიძე  577944095

3/25/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურის № 1 საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი ომარი ვარშანიძე  577944095

 

3/29/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა, II სართული, ფიზიკის კაბინეტი ომარი ვარშანიძე  577944095

3/30/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა, II სართული, ფიზიკის კაბინეტი ომარი ვარშანიძე  577944095

3/31/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა, II სართული, ფიზიკის კაბინეტი ომარი ვარშანიძე  577944095

4/1/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა, II სართული, ფიზიკის კაბინეტი ომარი ვარშანიძე  577944095

 

3/22/2021 15:00 აჭარა სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგნის საჯარო სკოლა, I სართული ალი ნაკაშიძე  577944064

3/23/2021 15:00 აჭარა სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგნის საჯარო სკოლა, I სართული ალი ნაკაშიძე  577944064

3/24/2021 15:00 აჭარა სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგნის საჯარო სკოლა, I სართული ალი ნაკაშიძე  577944064

3/25/2021 15:00 აჭარა სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგნის საჯარო სკოლა, I სართული ალი ნაკაშიძე  577944064

 

3/29/2021 14:00 აჭარა სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს № 1 საჯარო სკოლა, III სართული ალი ნაკაშიძე  577944064

3/30/2021 14:00 აჭარა სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს № 1 საჯარო სკოლა, III სართული ალი ნაკაშიძე  577944064

3/31/2021 14:00 აჭარა სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს № 1 საჯარო სკოლა, III სართული ალი ნაკაშიძე  577944064

4/1/2021 14:00 აჭარა სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს № 1 საჯარო სკოლა, III სართული ალი ნაკაშიძე  577944064

 

3/16/2021 15:00 აჭარა დაბა შუახევის საჯარო სკოლა, ჭავჭავაძის ქ. № 1, III სართული გიორგი მაკარაძე 591101748

3/17/2021 15:00 აჭარა დაბა შუახევის საჯარო სკოლა, ჭავჭავაძის ქ. № 1, III სართული გიორგი მაკარაძე 591101748

3/18/2021 15:00 აჭარა დაბა შუახევის საჯარო სკოლა, ჭავჭავაძის ქ. № 1, III სართული გიორგი მაკარაძე 591101748

3/19/2021 15:00 აჭარა დაბა შუახევის საჯარო სკოლა, ჭავჭავაძის ქ. № 1, III სართული გიორგი მაკარაძე 591101748

 

3/30/2021 15:00 აჭარა სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა, I სართული გიორგი მაკარაძე 591101748

3/31/2021 15:00 აჭარა სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა, I სართული გიორგი მაკარაძე 591101748



4/1/2021 15:00 აჭარა სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა, I სართული გიორგი მაკარაძე 591101748

4/2/2021 15:00 აჭარა სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა, I სართული გიორგი მაკარაძე 591101748

 

3/22/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი გოჩა აბულაძე 595881797

3/23/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი გოჩა აბულაძე 595881797

3/24/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი გოჩა აბულაძე 595881797

3/25/2021 14:30 აჭარა სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლა, I სართული, სააქტო დარბაზი გოჩა აბულაძე 595881797

 

3/29/2021 14:30 აჭარა სსიპ დაბა ხულოს საჯარო სკოლა, შავაძის ქ. № 3, I სართული, სააქტო დარბაზი გოჩა აბულაძე 595881797

3/30/2021 14:30 აჭარა სსიპ დაბა ხულოს საჯარო სკოლა, შავაძის ქ. № 3, I სართული, სააქტო დარბაზი გოჩა აბულაძე 595881797

3/31/2021 14:30 აჭარა სსიპ დაბა ხულოს საჯარო სკოლა, შავაძის ქ. № 3, I სართული, სააქტო დარბაზი გოჩა აბულაძე 595881797

4/1/2021 14:30 აჭარა სსიპ დაბა ხულოს საჯარო სკოლა, შავაძის ქ. № 3, I სართული, სააქტო დარბაზი გოჩა აბულაძე 595881797


