
 

 

მოსწავლის/მშობლის გზამკლვევი 

 

სარჩევი 

  

• სისტემაში  შესვლა  

• ახალი  ნიშნების  ნახვა    

• საშინაო დავალებების ნახვა,  ამობეჭდვა   

• ყველა  ნიშნის  ნახვა  

• შეტყობინებები  

• პირადი ინფორმაცია (რედაქტირება)  

• სასწავლო ცხრილის  ნახვა  

• კალენდარი, სასწავლო წლის განრიგი  

• მასწავლებლების გვერდის ნახვა (მასწავლებლის შესახებ ინფორმაცია)  

• პროფილის შეცვლა  (მეორე შვილის გვერდზე გადასვლა)  

• პროგრამის მოხმარების ვიდეო გზამკვლევი  

• პროგრამის მოხმარების ელექტრონული გზამკვლევი  

• მთავარ გვერდზე დაბრუნება  

• გამოსვლა  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სისტემაში  შესვლა  
 

1. სისტემაში შესასვლელად ბრაუზერში აკრიფეთ მისამართი: 

eservices.schoolbook.ge 2.ავტორიზაციის გავლის მიზნით, შესაბამის 

ველებში მიუთითეთ თქვენი (მშობლის) მომხმარებლის სახელი   და    

პაროლი.  

 

  

შენიშვნა #1:  თუ სისტემაში შებრძანდებით პირველად ,  შეიყვანეთ დროებითი 

პაროლი 123 დროებითი პაროლი შეყვანის შემდეგ  გამოვა ფანჯარა, 

რომელიც მოგთხოვთ შეიყვანოთ ახალი პაროლი (რომელიც არ უნდა იყოს 

ექვს სიმბოლოზოე ნაკლები),  გაიმეოროთ პაროლი და დააჭიროთ ღილაკს 

„შეცვლა“.  

შენიშვნა #2:  თუ ერთი და იგივე  სკოლაში დადის თქვენი  ორი ან ორზე მეტი 

შვილი ერთდროულად,  ავტორიზაციის შემდეგ  გამოვა ფანჯარა, რომლის 

მიხედვითაც შეძლებთ ბავშვის გვერდის არჩევას: კურსორი მიიტანეთ ბავშვის 

სურათთან ან სახელთან/გვართან.  



  

ახალი  ნიშნების  ნახვა  
 

მთავარ გვერდზე გამოტანილია სამ სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ 

მოსწავლის დასწრებები და ნიშნები.  

  

1. დასწრება - მთვარ გვერდზე მოცემულია მოსწავლის დასწრების 

მაჩვენებელი კონკრეტული საგნის ჭრილში, ხოლო ღილაკზე დაჭერით თვქნ 

შეგიძლიატ ნახოთ შესაბამისი დასრების და გაცდენის თარიღები. 

2. საშუალო - ღილაკზე დაჭერით,  

3.ყველა ახალი ნიშნის სანახავად დააწკაპუნეთ ბმულზე  

„ყველას ნახვა“ 4. ნიშანზე დაწკაპებით შეძლებთ ყველა 

ნიშნის დეტალურად ნახვას:  

  

  

საშინაო დავალებების მოძებნა/ნახვა  

მთავარ გვერდზე  ჩანს ინფორმაციას დავალების შესახებ:  



 

1.დავალების ნახვა კონკრეტულ საგანში შესაძლებელია  კურსორის 

მიიტანით შესაბამისი საგნის დასახელებასთან და დააჭირეთ მას;  

2.დავალების ნახვა თარიღის მიხედვით : იმოძრავეთ  თარიღებში წინ და 

უკან  შესაბამისი ღილაკებით:  

 

  

 

3.ყველა საშინაო დავალების ნახვა შესაძლებელია  ამავე გვერდზე  ბმულზე 

დააწკაპუნებით:  

 „ყველა საშინაო დავალება“, რის შემდეგ გადამისამართდებით ყველა 

საშინაო დავალების ინფორმაციის შემცველ გვერდზე:  

  



 

მაღალი პრიორიტეტი :  დავალებები, რომელთა შესრულებამდე მოსწავლეს 

მინიმალური ვადა დარჩა.  ინფორმაციის ასარჩევად დააჭირეთ შესაბამის 

ტაბს და იხილავთ მაღალი პრიორიტეტის დავალებებსა და მათი 

შესრულებისათვის საჭირო ფაილებს!  

 

  

  



  

საშუალო პრიორიტეტი:   

 

დაბალი პრიორიტეტი:  მოსწავლეს დავალების შესასრულებლად საკმარისად 

დიდი დრო აქვს:  

 

საგნის არჩევა: კურსორი მიიტანეთ ტაბთან - „აირჩიეთ საგანი“ და 

ჩამოიშლება საგნების სია, სასურველ საგანს დააწკაპუნეთ და მიიღებთ 

შესაბამის  ინფორმაციას:  

  

  

  



 

დავალებების პერიოდის ასარჩევად პირველ საკალენდარო ველში 

მიუთითეთ პერიოდის საწყისი თარიღი , ხოლო მეორე ველში აირჩიეთ 

სასურველი პერიოდის ბოლო ვადა:  

 

.  

დავლების ამობეჭდვა  

  

მიიტანეთ კურსორი  კალენდარის გვერდზე განთავსებულ PDF სიმბოლოსთან 

და დააკლიკეთ.  

 

    

ყველა  ნიშნის  ნახვა  
 

ყველა საგანში ნიშნების სანახავად მთავარი გვერდის მარცხენა მხარეში  

კურსორი მიიტანეთ ტექსტთან „საერთო საშუალო შეფასება“ ან პირდაპირ 

ნიშანთან და დააჭირეთ  

  



  

  

    

შეტყობინებები  
 

ავტორიზაციის შემდეგ მოხვდებით მთავარ გვრდზე, რომლის მარცხენა 

მხარეში იხილავთ სასურველ ინფორმაციას:  



  

1. შეტყობინებები :  

იმისათვის, რომ წაიკითხოთ/გააგზავნოთ შეტყობინებები, დააჭირეთ 

ღილაკს ,  

რის შემდეგაც მოხვდებით სასურველ გევრდზე   



  

თუ მიმოწერა უკვე გქონდათ, სასურველი ადრესატი შეგიძლიათ აირჩიოთ 

ჩამონათვალში მასზე ერთხელ დაწკაპუნებით ან საძიებო ველში მისი 

სახელის ან გვარის აკრეფით:   

  

ახალი შეტყობინების გასაგზავნად (ვისთანაც ჯერ არ გქონიათ მიმოწერა)  

დააჭირეღ ტაბს     

 აირჩიეთ ადრესატი და გაუგზავნეთ შეტყობინება   

 

  

წერილის გასაგზავნად სასურველი ტექსტი შეიყვანეთ შესაბამის ველში, თუ 

გნებავთ ფაილის გაგზავნა, დააწკაპუნეთ „ფაილის ატვირთვა“-ზე, ატვირთეთ 

ფაილი თქვენი კომპიუტერიდან და  დააჭირეთ ღილაკს  

 

  



პირადი ინფორმაცია (რედაქტირება)  

  

გვერდის მარცხენა კიდეში მოძებნეთ სიმბოლო  , მასზე დაკლიკებით  

შეძლებთ სასურველი ინფორმაციის ნახვას  

  

 

თუ გნებავთ მოსწავლის სურათის  შეცვლა, დააჭირეთ ფოტოს შეცვლას და 

მოხვდებით შესაბამის გვერდზე:  

 

 
შენიშვნა:  სურათის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 2 მეგაბაიტს!  



  

პაროლის შესაცვლელად დააჭირეთ პაროლის შეცვლას, შესაბამის გვერდზე 

გადამისამართების შემდეგ შეიყვანეთ სასურველი ახალი პაროლი, 

გაიმეორეთ იგი და დააჭირეთ ღილაკს „შეცვლა“  

 

  

შენიშვნა:  პაროლის  არ უნდა იყოს 6 სიმბოლოზე ნაკლები!  

     



ცხრილი  
 

მთავარ გვერდზე  კურსორის  მიიტანით კვირის სასურველ დღეზე, 

ჩამოიშლება  შესაბამისი დღის ცხილი   

 

 

     



კალენდარი, სასწავლო წლის განრიგი  

გვერდის მარცხენა კიდეში მოძებნეთ სიმბოლო  კალენდარის 

გრაფიკული გამოსახულება სასურველი ინფორმაციის სანახვად მიუთითეთ 

შესაბამის ველზე, მაგალითად არდადეგები:  

 

  

დასვენების დღეები:   

 



თქვენ შეძლებთ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია  

 

მასწავლებლების ინფორმაციის ნახვა  
 

იხილეთ მთავარი გვერდიზე  მასწავლებლების საინფორმაციო უჯრა და  

დააჭირეთ თქვენთვის სასურველი მასწავლებლის ფოტოს:  

  

პროგრამა გადაგამისამართებთ გვერდზე, რომელზეც იხილავთ 

დამრიგებლის/ტუტორისა და დანარჩენი პედაგოგების ინფორმაციას, 

შეძლებთ მათთვის შეტყობინების გაგზავნას შესაბამის ღილაკზე დაჭერით:  

  

  

  

  

პროფილის შეცვლა  (მეორე შვილზე გადასვლა)  
მთავარი გვერდის ქვედა მარცხენა კუთხეში დააჭირეთ ინფორმაციის 

განახლების ღილაკს :   

 რის შემდეგაც პროგრამა შესაბამის გვერდზე გადაგამისამართებთ.  

  



მთავარ გვერდზე დაბრუნება  

მთავარ გვერდზე დასაბრუნებლად გვერდის ზედა მარცხენა კუთხეში 

დააჭირეთ  ღილაკს:   

  

  

სისტემიდან გამოსვლა  

  

სისტემიდან გამოსვლელად გვერდის მარცხენა კიდეში მონახეთ  სიმბოლო    

  და დააჭირეთ.  


