
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა 

ანა ხურცილავა - ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აქვს მაგისტრის ხარისხი. მოქმედი მასწავლებელია 

2020 წლიდან.  უფროსი მასწავლებელი 

ელენე ბოლქვაძე - ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოქმედი მასწავლებელია 1983 წლიდან. უფროსი 

მასწავლებელი 

 

სალომე გურჩიანი - ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2018 წელს. მოქმედი მასწავლებელია 2020 წლიდან.  

 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა 

სოფიო სახიაშვილი - ისტორიის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოქმედი მასწავლებელია 2013 წლიდან. 2016 წელს წარმატებით 

ჩააბარა განათლების სამინისტროს შეფასების ცენტრის მიერ ორგანიზებული 

სასერთიფიკაციო გამოცდები, არის უფროსი მასწავლებელი. 

ირმა თოდუა - გეოგრაფიის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს ქ.ქუთაისის ა.წერეთლის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005 წლიდან არის მოქმედი მასწავლებელი. 2012 

წელს მან წარმატებით ჩააბარა განათლების სამინისტროს შეფასების ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული სასერთიფიკაციო გამოცდები, არის უფროსი მასწავლებელი. 

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა 

მარინა პურიჭამიაშვილი - მათემატიკის მასწავლებელი.  დამთავრებული აქვს თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოქმედი მასწავლებელია 2003 წლიდან. 2016  წელს 

წარმატებით ჩააბარა განათლების სამინისტროს შეფასების ცენტრის მიერ ორგანიზებული 

სასერთიფიკაციო გამოცდები, არის უფროსი მასწავლებელი. 

 

მარიანა მულაძე - მათემატიკის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს აზერბაიჯანის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2019 წელს წარმატებით ჩააბარა განათლების სამინისტროს 

შეფასების ცენტრის მიერ ორგანიზებული სასერთიფიკაციო გამოცდები, არის უფროსი 

მასწავლებელი. 

მზია ჯიმშიტაშვილი - მათემატიკის მასწავლებელი. 1980 წელს მან დაამთავრა ა.ს. პუშკინის 

სახელობის თბილისის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი. 1980 წლიდან არის მოქმედი 

პედაგოგი. 



თეა ავალიანი - ფიზიკის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 2015 წელს. მოქმედი მასწავლებელია 2015 წლიდან. 

 

 

ქეთევან ფეიქრიშვილი - ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021 წელს. 2020 წლიდან არის მოქმედი მასწავლებელი. 

 

არსენა ბახია - ბიოლოგიის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. მოქმედი მასწავლებელია 2009 წლიდან. 2012 წელს წარმატებით ჩააბარა 

განათლების სამინისტროს შეფასების ცენტრის მიერ ორგანიზებული სასერთიფიკაციო 

გამოცდები, არის უფროსი მასწავლებელი. ამავე დროს ლექციებს კითხულობს ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

 

 

სპორტისა და ესთეტიკური საგნების კათედრა 

ნანა გოცირიძე - მუსიკის მასწავლებელი. 1972 წელს აქვს დამთავრებული ქ.თბილისის 

ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მე-2 მუსიკალური სასწავლებელი. 1969 წლიდან არის 

მოქმედი მასწავლებელი.  

უცხო ენათა კათედრა  

ნინო აბრამიშვილი - ინგლისური ენის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის. მოქმედი მასწავლებელია 2019 წლიდან.წარმატებით ჩააბარა 

განათლების სამინისტროს შეფასების ცენტრის მიერ ორგანიზებული სასერთიფიკაციო 

გამოცდები, არის უფროსი მასწავლებელი. 

ქეთევან ლაცაბიძე - ინგლისური ენის მასწავლებელი. დამთავრებული აქვს თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსტიტეტი. აქვს მაგისტრის ხარისხი. მოქმედი მასწავლებელია 2001 

წლიდან. 2018 წელს წარმატებით ჩააბარა განათლების სამინისტროს შეფასების ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული სასერთიფიკაციო გამოცდები. 

 

თამარ აზმაიფარაშვილი - ინგლისური ენის მასწავლებელი. 2001 წელს აქვს დამთავრებული 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2019 წლიდან არის მოქმედი მასწავლებელი.  

 



გიორგი ბერიაშვილი - ინგლისური ენის პედაგოგი. მან დაამთავრა წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნიფერსიტეტი 2017 წელს. 2020 წლიდან ის არის 

მოქმედი მასწავლებელი.  

 

ზოზანა შამოიანი - ინგლისური ენის პედაგოგი. მან დაამთავრა უნივერსიტეტი. 2020 წლიდან 

ის არის მოქმედი მასწავლებელი, ხოლო 2020 წარმატებით ჩააბარა განათლების სამინისტროს 

შეფასების ცენტრის მიერ ორგანიზებული სასერთიფიკაციო გამოცდები. 

 

ინგა ქარდავა - რუსული ენის მასწავლებელი. 2007 წელს დამთავრებული აქვს თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2021 წლიდან არის მოქმედი მასწავლებელი. 2020 წელს 

წარმატებით ჩააბარა განათლების სამინისტროს შეფასების ცენტრის მიერ ორგანიზებული 

სასერთიფიკაციო გამოცდები. 

 

 

პერსონალი 

ვერა ყურულაშვილი - სკოლის დირექტორი, ქიმიის უფროსი მასწავლებელი. 

 

 

 

ჯიმი ჩხაპელია - IT მენეჯერი 

 

 

 

ლიკა ჯოლოგუა - საქმისმწარმოებელი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პედაგოგი. 

 

 

 

მარინა ჭარელიშვილი - ბიბლიოთეკარი, ბუნებისმეტყველების უფროსი მასწავლებელი.  

 

 



მაკა ადეიშვილი - ექიმი, ქიმიის უფროსი მასწავლებელი.  

 

 

 

ინგა თევზაძე - გახანგრძლივებული ჯგუფის მაწავლებელი - ფილოლოგი. მოქმედი 

მასწავლებელია 2015 წლიდან. 

 

 

ლიკა ჭორმოსიაშვილი-გახანგრძლივებული ჯგუფის მაწავლებელი - ფილოლოგი. მოქმედი 

მასწავლებელია 2015 წლიდან. 

 

 

 

 

თეო შუბლაძე - გახანგრძლივებული ჯგუფის მაწავლებელი. მოქმედი პედაგოგი 2021 

წლიდან.  

 

 

ინგა კიკალია - მზარეული  


