
N სახელი გვარი სკოლა კლასი

1 მარიტა ხულელიძე არშის საჯარო სკოლა XI

2 ილია მარსაგიშვილი არშის საჯარო სკოლა VIII

3 მარიამ გოგბაიძე არშის საჯარო სკოლა X

4 ანა შიოლაშვილი არშის საჯარო სკოლა X

5 გიორგი ხულელიძე არშის საჯარო სკოლა VIII

6 მიხეილ ქარჩაიძე გუდაურის საჯარო სკოლა VIII

7 ვენერა ქარჩაიძე გუდაურის საჯარო სკოლა VIII

8 თეკლა ჯაღმაიძე გუდაურის საჯარო სკოლა VIII

9 ვანო ქარჩაიძე გუდაურის საჯარო სკოლა X

10 ნიკოლოზ კაჯილაშვილი გუდაურის საჯარო სკოლა VIII

11 დავით ქუმსიშვილი გუდაურის საჯარო სკოლა VIII

12 ანი ჩიტაძე გუდაურის საჯარო სკოლა X

13 ნოდარი ბედოიძე გუდაურის საჯარო სკოლა VIII

14 გოგი გელაძე სიონის საჯარო სკოლა XI

15 ნიკოლოზ გელაშვილი სიონის საჯარო სკოლა XI

16 გიგა ქუქიშვილი სიონის საჯარო სკოლა XI

17 ნიკა ქუქიშვილი სიონის საჯარო სკოლა VIII

18 გიორგი გელაძე სიონის საჯარო სკოლა VIII

19 ნიკოლოზ შიოლაშვილი სიონის საჯარო სკოლა IX

20 საბა ღუდუშაური სიონის საჯარო სკოლა VIII
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21 ბარბარე ელოშვილი სიონის საჯარო სკოლა VIII

22 გიორგი გელაძე სიონის საჯარო სკოლა XI

23 საბა ქუქიშვილი სიონის საჯარო სკოლა IX

24 მინდია ღუდუშაური სიონის საჯარო სკოლა XI

25 მარიამ წამალაიძე სიონის საჯარო სკოლა XI

26 ნიკოლოზ კვირჭიშვილი სიონის საჯარო სკოლა VIII

27 მარიამ გოგიშვილი სიონის საჯარო სკოლა X

28 თამაზი ღუდუშაური სიონის საჯარო სკოლა XI

29 ქეთევან ელოშვილი სიონის საჯარო სკოლა X

30 გვანცა გელაძე სიონის საჯარო სკოლა IX

31 მინდია ჯინჭველაძე სიონის საჯარო სკოლა VIII

32 ნიკოლოზ ბერიძე სნოს საჯარო სკოლა IX

33 ხატია პაპიაშვილი სნოს საჯარო სკოლა XI

34 საბა ედიბერიძე სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა XI

35 გიორგი ფიცხელაური სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა XI

36 მარიამ ქუშაშვილი სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა XI

37 ლიზი სულიაური სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა XI

38 მარია ყამარაული სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა XI

39 ქეთევან ქავთარაძე სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა VIII

40 ლადო წიკლაური სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა VIII

41 ანა არაბული სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა IX

42 თეონა გუჯარაიძე სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა X

43 რეზო სუჯაშვილი სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა XI

44 სალომე ნარიმანიძე
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX



45 მარიამ პაპიაშვილი
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX

46 ნინო ხეთაგური
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX

47 მანანა ჯამარჯაშვილი
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX

48 მარიამ ხეთაგური
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
XI

49 ლაშა-გიორგი ოდიშვილი
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX

50 თამარი ჩქარეული
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
VIII

51 ნიკა ქუშაშვილი
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
XI

52 ხატია გუჯარაიძე
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
X

53 ნათია ავსაჯანიშვილი
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX

54 ნინო ქირიკაშვილი
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
XI

55 მარიამ გიორგაძე
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX

56 საბა მაისურაძე
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX

57 მაგდა ქუშაშვილი
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
VIII

58 ლექსო ფიცხელაური
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX

59 გიორგი ბედოშვილი
სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის 

გიმნაზია-პანსიონი
IX


