
მოთხოვნების მოდულიდან პედაგოგს შესაძლებლობა აქვს ადმინისტრაციის შესაბამისი 

თანხმობის/დადასტურების შემთხვევაში მოახდინოს ისეთი მონაცემების რედაქტირება, 

რომლებშიც ცვლილების შეტანის დადგენილი ვადა უკვე ამოწურულია და ჟურნალი აღნიშნული 

მოქმედებებისთვის უკვე დახურულია. ამისთვის საჭიროა შესაბამისი მოთხოვნის შექმნა/გაგზავნა, 

რომელიც ავტომატურად გამოუჩნდება სკოლის დირექტორს. 

მოდულში შესვლისას გამოჩნდება აქამდე გაგზავნილი ყველა მოთხოვნა ქრონოლოგიურად 

(უახლესიდან - უძველესისკენ) ასახული, შესაბამისი თანმხლები ინფორმაციით (ტიპი, მომთხოვნი, 

დრო, ობიექტი, სტატუსი). აქედანვე შესაძლებელია უკვე გაგზავნილი მოთხოვნის დეტალური 

დათვალიერება, ამავე დასახელების დირექტორიის ქვეშ მდებარე ლოგოტიპზე (თვალი) დაჭერით. 

გაგზავნილ მოთხოვნას შესაძლო ქონდეს სამი სტატუსი: 

1. მოთხოვნილი - ანუ ის მდგომარეობა როდესაც მოთხოვნა გაგზავნილია, მაგრამ 

ადმინისტრაციას ჯერ მასზე არავითარი რეაგირება არ მოუხდენია; 

2. დადასტურებული - ეს სტატუსი ენიჭება მოთხოვნას ადმინისტრაციის მიერ მოთხოვნის 

დადასტურების/დაკმაყოფილების შემთხვევაში; 

3. უარყოფილი - სტატუსი ენიჭება მაშინ როდესაც ადმინისტრაცია ამა თუ იმ მიზეზით არ 

დააკმაყოფილებს მოთხოვნას. ადმინისტრაციას შეუძლია უკვე დადასტურებული სტატუსის 

მოთხოვნის „უარყოფილი“ სტატუსით შეცვლაც. 

გაგზავნილი მოთხოვნის დადასტურების შემთხვევაში, მომხმარებელს ჟურნალის მოდულში 

გაუაქტიურდება/გაეხსნება მოთხოვნის შესაბამისი თარიღი/თარიღები და ობიექტები. სასურველი 

ოპერაციის ჩასატარებლად მომხმარებელს ექნება 24 საათი მოთხოვნის დადასტურებიდან, ამის 

შემდგომ სისტემა კვლავ დაიხურება. 

 
 

 
 
 
 
 



მოთხოვნის გაგზავნა 
 

მოთხოვნის გასაგზავნად ვაჭერთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მდებარე „+“ ღილაკს. გამოსული 

ფანჯრიდან უნდა ავირჩიოთ სემესტრი, კლასი (კლასის არჩევისას დირექტორს “სხვა კლასებით“ 
ნებისმიერი კლასი), საგანი, დავწეროთ კომენტარი (კომენტარის დაწერა აუცილებელია) და 

ავირჩიოთ მოთხოვნის ტიპი.  

 

 
 

 მოთხოვნების ტიპები 
 
მოდულში არის 4 მოთხოვნის ტიპი - 1. ჟურნალის კორექტირება, 2. განვლილი დროით 

შემაჯამებლის ჩანიშვნა, 3. განვლილი დროით შემაჯამებლის წაშლა, 4. განვლილი დროით 

აღდგენის წაშლა. 

1. ჟურნალის კორექტირება - ამ მოთხოვნის ტიპის არჩევისას გამოჩნდება დამატებითი ველები 

სადაც უნდა ავირჩიოთ ჟურნალის რა ტიპის კორექტირება გვინდა. ამისათვის ჩამოვშლით 

ფანჯარას „მთლიანი ჟურნალი“ და ვირჩევთ რედაქტირების სასურველ ტიპს. ესენია: 

საკუთრივ „მთლიანი ჟურნალი“, „ერთი გაკვეთილი“ და „მოსწავლის ჩანაწერი ერთ 

გაკვეთილზე“. 



 
 

1.1 მთლიანი ჟურნალი - რედაქტირების ამ ტიპის არჩევისას ვითხოვთ მითითებული 

კლასისა და საგნის ჟურნალის მთელი მიმდინარე სემესტრის გახსნას სრულად. მთლიანი 

ჟურნალის არჩევისას, ქვემოთ მოცემული „გაკვეთილის“ და „მოსწავლის“ ფანჯრები არ 

აქტიურდება (ვინაიდან ვითხოვთ მთელს სემესტრს, მთელი კლასისთვის), აქტიური 

რჩება „რედაქტირების ტიპი“, რომლის ჩამოშლითაც ვირჩევთ - გვინდა: 

• დასწრების რედაქტირება; 

• განმავითარებელი შეფასების რედაქტირება; 

• თუ განმსაზღვრელი შეფასების რედაქტირება. 

ცხადია შესაძლებელია როგორც ორი მათგანის არჩევა/მონიშვნა, ასევე სამივესი ერთად.  

რედაქტირების ტიპის/ტიპების არჩევის შემდეგ ვაგზავნით მოთხოვნას ღილაკზე 

„გაგზავნა“ დაჭერით. 

 



 
 

1.2 ერთი გაკვეთილი - რედაქტირების ამ ტიპის არჩევისას ვითხოვთ მითითებული                              

კლასისა და საგნის ჟურნალის გახსნას სრულად, ოღონდ ერთ კონკრეტულ გაკვეთილზე. 

ერთი გაკვეთილის არჩევისას ბუნებრივია აქტიურდება ფანჯარა „გაკვეთილი“, რომელიც 

უნდა ჩამოვშალოთ და გამოჩენილი გაკვეთილებიდან ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი. 

(ჩამოიშლება ის გაკვეთილები რომლებიც ჩატარდა სემესტრის დაწყებიდან მოცემულ 

მომენტამდე, აღნიშნულ კლასთან, აღნიშულ საგანში). ფანჯარა „მოსწავლე“ ამ 

შემთხვევაშია არ აქტიურდება, ვინაიდან ვითხოვთ სრული კლასის გახსნას ერთ 

გაკვეთილზე. ამის შემდგომ, ვირჩევთ რედაქტირების ტიპს/ტიპებს (რედაქტირების 

ტიპთან დაკავშირებით ინსტრუქცია იხილეთ 1.1 პუნქტში) და ღილაკით „გაგზავნა“ 

ვაგზავნით მოთხოვნას. 



 
 

1.3 მოსწავლის ჩანაწერი ერთ გაკვეთილზე - რედაქტირების ამ ტიპის არჩევისას ვითხოვთ 

მითითებულ საგანში, მითითებული კლასიდან ერთი კონკრეტული მოსწავლის 

ჟურნალის გახსნას, ერთ კონკრეტულ გაკვეთილზე. „მოსწავლის ჩანაწერი ერთ 

გაკვეთილზე“ არჩევისას აქტიურდება როგორც ფანჯარა „გაკვეთილი“, ისე ფანჯარა 

„მოსწავლეც“, იდენტიფიცირებული გაკვეთილისა და კონკრეტული მოსწავლის არჩევის 

შემდგომ, ვნიშნავთ სასურველ რედაქტირების ტიპს/ტიპებს (რედაქტირების ტიპთან 

დაკავშირებით ინსტრუქცია იხილეთ 1.1 პუნქტში) და ღილაკით „გაგზავნა“ ვაგზავნით 

მოთხოვნას. 

 



 

 

2. განვლილი დროით შემაჯამებლის ჩანიშვნა - ამ მოთხოვნის ტიპის არჩევის შემდეგ უნდა 

ჩამოვშალოთ ფანჯარა „გაკვეთილი“, რის შემდეგაც გამოჩნდება სემესტრის დასაწყისიდან 

დღემდე ყველა იმ გაკვეთილის ჩამონათვალი, რომლის რეტროსპექტული გადაკეთებაც 

პოტენციურად გვინდა და შეგვიძლია შემაჯამებლად. შესაბამისი გაკვეთილის არჩევის 

შემდეგ, ვწერთ კომენტარს და ვაგზავნით მოთხოვნას. 

 

 



 

3. განვლილი დროით შემაჯამებლის წაშლა - ამ მოთხოვნის ტიპის არჩევის შემდეგ, 

გააქტიურდება და უნდა ჩამოვშალოთ ფანჯარა „შემაჯამებელი“, რის შემდეგაც გამოჩნდება 

სემესტრის დასაწყისიდან დღემდე, ჩვენს მიერ ჩანიშნული შემაჯამებელი დავალების 

თარიღები. ავირჩევთ სასურველ შემაჯამებელს, რომლის წაშლაც გვსურს, ვწერთ კომენტარს 

და ვაგზავნით მოთხოვნას.  

 

შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ თუ იმ შემაჯამებელზე, რომლს წაშლაც გვინდა, უკვე 

ჩანიშნული გვაქვს შემაჯამებლის აღდგენა, ჯერ ვშლით ჩანიშნულ აღდგენას 

(რეტროსპექტულად აღდგენის წაშლა, ცალკე მოთხოვნაა. იხ. პუნქტი 4.) და შემდგომ 

ვაგზავნით შემაჯამებლის წაშლის მოთხოვნას. 

 

 
 

4. განვლილი დროით აღდგენის წაშლა -  ამ მოთხოვნის ტიპის არჩევის შემდეგ, გააქტიურდება 

და უნდა ჩამოვშალოთ ფანჯარა „შემაჯამებელის აღდგენა“, რის შემდეგაც გამოჩნდება 

სემესტრის დასაწყისიდან დღემდე, ჩვენს მიერ ჩანიშნული შემაჯამებელის აღდგენის ყველა 

თარიღი. ავირჩევთ სასურველ შემაჯამებელის აღდგენას, რომლის წაშლაც გვსურს, ვწერთ 

კომენტარს და ვაგზავნით მოთხოვნას.  

 



 
 

 

 განვლილი სემესტრული შეფასების ცვლილების მოთხოვნა 
 
მოთხოვნების გაგზავნის მოდულში გვაქვს შესაძლებლობა გავაგზავნოთ მოთხოვნა არა მხოლოდ 

მიმდინარე სემესტრის ფარგლებში, არამედ უკვე დახურულ, გასულ სემესტრებშიც. ამისათვის 

უნდა ჩამოვშალოთ ფანჯარა „მიმდინარე სემესტრი“, რის შემდეგაც გამოჩნდება დაარქივებული 

სემესტრები, ავირჩევთ სასურველ სემესტრს, კლასს და საგანს. მოთხოვნის ტიპის ჩამოშლისას 

დაგვხვდება და ვირჩევთ მხოლოდ „სემესტრული ნიშნის კორექტირება“- ს (გასული სემესტრში 

მხოლოდ ამ ოპერაციის შესრულების შესაძლებლობა გვაქვს), ვწერთ კომენტარს და ვაგზავნით 

მოთხოვნას. 

 



 
 

 დირექტორის როლი მოთხოვნების მოდულში 
 
ახალი მოთხოვნის შესახებ შეტყობინება დირექტორს მოსდის სისტემისგან, შესაბამისი 

შეტყობინებების „ჩატი“ - ს ფუნქციონალის საშუალებით (ზედა მარჯვენა კუთხეში, მომხმარებლის 

მოდულის გვერდზე ზარის ფორმის ლოგოტიპიც ანიშნებს ახალი შეტყობინების შესახებ). 

 

 
 

 



მოთხოვნის სანახავად და მასზე რეაგირებისთვის დირექტორი გადადის „მოთხოვნების“ მოდულში 

სადაც ძველებთან ერთად დახვდება ახლად გამოგზავნილი მოთხოვნაც. ახალ მოთხოვნას ცხადია 

ექნება სტატუსი „მოთხოვნილი“. მოთხოვნის დეტალური გაცნობა შესაძლებელია დირექტორია 

„დათვალიერება“ - ს ქვემოთ მდებარე ლოგოტიპზე (თვალი) დაჭერით. 

სტატუსის ცვლილებისთვის უნდა დავაჭიროთ დირექტორია „სტატუსის ცვლილება“ - ს ქვემოთ 

მდებარე ლოგოტიპზე (მორკალური ისარი). 

 

 
 

სტატუსის ცვლილების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, გამოსულ ფანჯარაში დირექტორი ჩამოშლის 

„მოთხოვნილი“ სტატუსის ჩამოსაშლელ ფანჯარას, აირჩევს სტატუსს „დადასტურებული“ ან 

„უარყოფილი“ - ს და დააჭერს ღილაკს „შენახვა“ კომენტარის დაწერა აქაც სავალდებულოა. როგორც 

ზემოთ აღვნიშნეთ დირექტორს შეუძლია იგივე მოქმედებით უკვე დადასტურებული მოთხოვნის 

უარყოფაც. 

 

 
 

შენიშვნა: ამავე მოდულიდან შესაძლებელია პედაგოგმა გააგზავნოს მოთხოვნა და ჟურნალში 

შეიყვანოს შესაბამისი ინფორმაცია გაკვეთილის აღდგენის საჭიროების დროს (თუ უკვე გასულია 8 

დღე და ჟურნალი დახურულია). ლაპარაკია იმ შემთხვევებზე როდესაც სკოლაში რაიმე დაუგეგმავი 

მიზეზით გაცდა გაკვეთილი/გაკვეთილები და საჭიროა მათი აღდგენა. 


