დღის განრიგი
№
1
2
3
4
5
6
7
12
13
15
17
18
19
20
21

ღონისძიებები
ადგომა
დილის ტუალეტი
დილის გამამხნევებელი ვარჯიში
პირადი ჰიგიენა; ოთახის მოწესრიგება;
საუზმე
დილის დათვალიერება; გაკვეთილებზე დაგზავნა
გაკვეთილები
სადილი
გაკვეთილები
თვითმომზადება
ფიზიკური მომზადება
ვახშამი
ინდივიდუალური დრო
საღამოს ამოძახება
გასაყრისი

დრო
06:00
06:00-06:10
06:10 - 06:30
06-30 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 – 08:20
08:30 - 12:35
12:40 - 13:50
13:55 – 15:30
15:45 – 17:20
17:30 – 18:30
18:45 - 19:45
19:45 – 21:45
21:45 – 22:00
22:00

შენიშვნა: კადეტებს სასწავლო კურსების პასუხისმგებელ სერჟანთან შეთანხმებით მიეცეთ
უფლება სასწავლო კორპუსში დამატებითი მომზადებისათვის 22:00 – 22:30 საათამდე.
შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების
დღის განრიგი
№@@@№@
ღონისძიებები
1
ადგომა
2
დილის ტუალეტი; პირადი ჰიგიენა; ოთახის
მოწესრიგება.
3
საუზმე
4
დილის დათვალიერება;მეცადინეობებზე დაგზავნა
5
გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები;

დრო
07:30
07:30 - 07:50

6
7
8
9
10
11
12

13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 18:30
18:45 - 19:45
19:45 – 21:45
21:45 – 22:00
22:00

სადილი
თავისუფალი დრო
სპორტული ღონისძიებებიები
ვახშამი
ინდივიდუალური დრო
საღამოს ამოძახება
გასაყრისი

07:50 - 08:40
08:40 - 09:00
09:00 - 13:00

შენიშვნა: ა) საკუთარი სურვილით დამრჩენი კადეტებისათვის გეგმით გათვალისწინებული
ღონისძიებების ნაცვლად განისაზღვროს ინდივიდუალური დრო.
ბ) პარასკევ - შაბათს გასაყრისის შემდეგ სურვილის შემთხვევაში კადეტებს მიეცეთ
ტელევიზორის ყურების უფლება 22:00 – 23:30 წუთამდე.

გაკვეთილების და თვითმომზადების
განრიგი
I

გაკვეთილი

830-915

შესვენება 5 წუთი

II
III
IV
V
VI

გაკვეთილი
გაკვეთილი
გაკვეთილი
გაკვეთილი
გაკვეთილი

920-1005
1010-1055
1100-1145
1150-1235
1355-1440

შესვენება 5 წუთი
შესვენება 5 წუთი
შესვენება 5 წუთი
შესვენება სადილზე 80 წუთი
შესვენება 5 წუთი

VII

გაკვეთილი

1345-1530

შესვენება 10 წუთი

თვითმომზადება
I-I
თვითმომზადება
I-II
თვითმომზადება
II-I

15:40-16:00

შესვენება 5 წუთი

16:05-16:25

შესვენება 10 წუთი

16:35- 16:55

შესვენება 5 წუთი

17:00-17:20

შესვენება 10 წუთი

17:30-17:55

შესვენება 10 წუთი

I

II

I

II

თვითმომზადება
II-II
დამატებითი
თვითმომზადება
I-IV
დამატებითი
თვითმომზადება
I-IV

18:05-18:30

შენიშვნა: ა) ინტერნეტ კაფეში 1730 -1830 იმყოფება მხოლოდ III სასწავლო კურსი;
ბ) III სასწავლო კურსთან ფიზიკური მომზადების არ ჩატარების შემთხვევაში ინტერნეტ
კაფეში დაიშვება გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო ჯგუფი.
საათების გადანაწილება:
ა) დამატებითი თვითმომზადების I-IV-ის ერთი სასწავლო ჯგუფი;
ბ) დამატებითი თვითმომზადების II-IV-ის შესვენების დროს მოხდება სასწავლო ჯგუფების
გადანაცვლება.

