
Deutsche Internationale Schule Tbilissi 

 

 

 
 

Schulinterne Regelungen zur Entschuldigungspraxis und dem Nachschreiben 
von Klassen- und Kursarbeiten 

 

შიდასასკოლო რეგულაციები მოსწავლის გაკვეთილიდან გათავისუფლებასა და 

აღდგენითი საკონტროლო წერის დანიშვნასთან დაკავშირებით 
 
 

Entschuldigungspraxis in den Stufen 5 bis 12 
 

A. Entschuldigung und Beurlaubung für 

den regulären Unterricht  

 

Krankmeldung am Fehltag per E-Mail an das 

Sekretariat und die Klassenleitung oder 

telefonisch beim Sekretariat. 

Spätestens am dritten Tag soll eine schriftliche 

Entschuldigung bei der Klassenleitung 

vorliegen (Vorlage als Download auf der 

Homepage der DIS Tbilissi verfügbar). 

Antrag auf Beurlaubung (Vorlage als Download 

auf der Homepage der DIS Tbilissi verfügbar): Im 

Falle einer gewünschten Beurlaubung für 

einzelne Unterrichtsstunden oder einen 

Unterrichtstag ist der Antrag mindestens 3 Tage 

im Voraus an den Klassenlehrer zu richten. Im 

Falle einer gewünschten Beurlaubung für mehr 

als einen Tag ist der Antrag mindestens eine 

Woche im Voraus an die Schulleiterin/den 

Schulleiter zu richten. 

Für Stunden, in denen eine Klassen- oder 

Kursarbeit angesetzt ist, kann in der Regel keine 

Beurlaubung gewährt werden (Entscheidung 

durch Schulleitung) 

 

 

გაკვეთილიდან გათავისუფლების წესები 5-12 

კლასამდე 

 
ა. გაკვეთილის გაცდენისა და გაკვეთილიდან 

წინასწარ გათავისუფლების წესები 

ავადობის შესახებ შეტყობინება გაკვეთილის 

გაცდენის დღეს ელ. ფოსტით უნდა გაიგზავნოს 

სამდივნოსთან და კლასის დამრიგებელთან ან 

უნდა განხორციელდეს სატელეფონო ზარი 

სამდივნოში.  

არაუგვიანეს მესამე დღისა კლასის 

დამრიგებელს უნდა მიეწოდოს ახსნა-

განმარტებითი წერილი გაცდენილ დღეებთან 

დაკავშირებით. (ნიმუში განთავსებულია ვებ-

გვერდზე). 

განცხადება გაკვეთილიდან გათავისუფლების 

თაობაზე (ნიმუში განთავსებულია ვებ-

გვერდზე). თხოვნა გაკვეთილიდან 

გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, თუ ეს 

ეხება რამდენიმე გაკვეთილს ან ერთ დღეს, 

მინიმუმ 3 დღით ადრე უნდა ეცნობოს კლასის 

დამრიგებელს; თუ მეტს, ერთი კვირით ადრე 

განცხადება უნდა დაიწეროს სკოლის 

დირექტორის სახელზე. 

საკონტროლო წერის დღეებში გაკვეთილიდან 

გათავისუფლება არ შეიძლება (სკოლის 

დირექციის გადაწყვეტილება). 

B. Regelung bei versäumten Klassen- 

und Kursarbeiten 

Entschuldigungen gelten nur, wenn eine akute 

Erkrankung, Quarantäne oder ein anderweitiger 

Notfall vorliegt. Ein planbarer Termin zählt nicht 

als Entschuldigungsgrund. 

In den Klassen 5 bis 9 reicht eine einfache 

Entschuldigung durch die 

Erziehungsberechtigten. 

ბ. გაცდენილი საკონტროლო წერის შესახებ წესი 

გაკვეთილის გაცდენა საპატიოა ავადობის 

მწვავე ფაზის, კარანტინის ან სხვა 

გადაუდებელი შემთხვევების დროს. ყველა ის 

შემთხვევა, რომელთა დაგეგმვაც წინასწარ არის 

შესაძლებელი, საპატიოდ არ ჩაითვლება  

5-9 კლასის ჩათვლით საკმარისია მეურვის 

ახსნა-განმარტებითი წერილი გაცდენილ 

დღეებთან დაკავშირებით. 



 

In den Klassen 10/11/12 ist ergänzend zu der 

Entschuldigung ein ärztliches Attest notwendig, 

welches die Erkrankung bestätigt.  

Entschuldigt versäumte Klassen- und 

Kursarbeiten in den Stufen 10/11/12 werden 

grundsätzlich nachgeschrieben.  

Ein Verzicht auf das Nachschreiben ist nur in 

Ausnahmefällen möglich. Die Genehmigung 

hierzu erteilt die Schulleitung. 

Die Koordination der Nachschreibtermine für die 

Klassen 10/11/12 erfolgt über die 

Oberstufenkoordination. 

Es sollen nicht mehr als drei Klassen- bzw. 

Kursarbeiten in einer Woche geschrieben 

werden. 

Wird eine Klassen- oder Kursarbeit ohne 

entsprechende Entschuldigung versäumt, kann 

die Arbeit nicht nachgeschrieben werden und 

wird mit der Note „ungenügend“ bewertet. 

 

10/11/12 კლასებში გაცდენილ დღეებთან 

დაკავშირებით, ახსნა-განმარტებითი წერილის 

გარდა, საჭიროა ექიმის ცნობაც. 

10/11/12 კლასებში საპატიო გაცდენის 

შემთხვევაში საკონტროლო წერა სხვა დროს 

ჩაინიშნება.  

აღდგენით წერაზე უარის თქმა მხოლოდ 

გამონაკლის შემთხვევებშია დასაშვები. ამაზე 

ნებართვის გაცემა მხოლოდ სკოლის 

დირექციას შეუძლია. 

10/11/12 კლასებში საშუალო საფეხურის 

კოორდინატორი კურირებს აღდგენითი 

საკონტროლო წერის თარიღების დადგენას. 

კვირის განმავლობაში 3 საკონტროლო წერაზე 

მეტის დანიშვნა დაუშვებელია. 

თუ მოსწავლე საკლასო წერას ახსნა-

განმარტებითი წერილის გარეშე გააცდენს, 

ვეღარ აღადგენს და, შესაბამისად, მოსწავლე 

შეფასდება ნიშნით „სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი“  

C. Regelungen bzgl. des Schreibens von 

Klassen- und Kursarbeiten unter 

Corona-Bedingungen 

In Bezug auf den Online-Unterricht und die 

Klassenarbeiten werden verschiedene 

Szenarien unterscheiden: 

1. Eltern entscheiden sich für die von den 

georgischen Behörden vorgeschriebene 

Wahlmöglichkeit für Online-Unterricht. Dieser 

Antrag ist immer donnerstags zu stellen, die 

Umstellung erfolgt am nächsten Montag. Die 

Schüler:innen schreiben in diesem Fall die 

KA im Isolierraum. 

2. Schüler:in ist Covid Kontakt und muss in 

behördlich angeordnete Quarantäne. In diesem 

Fall wird so schnell wie möglich auf Online 

Unterricht umgestellt, spätestens aber am 2. 

Werktag. In diesem Fall schreiben die 

Schüler:innen die KA online oder schreiben 

diese nach (Entscheidung der betroffenen 

Fachlehrer:in). 

3. Erkrankte Schüler:innen oder beurlaubte 

Schüler:innen nehmen nicht am Online-

Unterricht teil und müssen die KA 

nachschreiben. 

 

 

 

გ. საკონოტროლო წერის წესები კორონას 

შემთხვევებში 

დისტანციური გაკვეთილისა და საკონტროლო 

წერების შემთხვევაში გვაქვს რამდენიმე 

მოცემულობა: 

1. განათლების სამინისტროს დადგენილებით, 

მშობლებს საშუალება აქვთ აირჩიონ 

დისტანციური სწავლება. ამ განაცხადის 

გამოგზავნა შესაძლებელია ხუთშაბათობით, 

მომდევნო კვირის ორშაბათიდან კი მოსწავლე 

დისტანციურად ჩაერთვება სწავლის პროცესში. 

ამ შემთხვევაში მოსწავლეები საკონტროლო 

წერას სკოლაში, იზოლაციის ოთახში 

შეასრულებენ. 

2. მოსწავლეს აქვს კოვიდი და უნდა იყოს 

იზოლაციაში. ამ შემთხვევაში დისტანციურ 

სწავლებაზე გადავა შეძლებისდაგვარად 

სწრაფად, არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა. ამ 

შემთხვევაში საკონტროლო წერა ჩატარდება 

ონლაინ ან დაინიშნება აღდგენითი წერა (საგნის 

პედაგოგის გადაწყვეტილებით). 

3. ავადმყოფი მოსწავლე ან გაკვეთილიდან 

გათავისუფლებული მოსწავლე არ იღებს 

მონაწილეობას დისტანციურ გაკვეთილში. 

გაცდენილ დღეებში დანიშნულ საკონტროლო 

წერას მოსწავლე დაწერს სხვა დროს. 


