
 
დირექტორი ა(ა)იპ   კოლეჯი  ”იკაროსი”
რ. ჩართოლანი              

სარესტორნო მომსახურება  მეოთხე საფეხური  ინტეგრირებული    (დილის ცვლა)
                   ჯგუფი 375 -01თებერვლიდან

დღე დრო კლასი საგანი / პედაგოგი

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50

სა
მშ

აბ
ათ

ი

09.00-09.50 დისტანციურად სერვისი და სერვირება/რომანოს  სუვარიანი
10.00-10.50 დისტანციურად სერვისი და სერვირება/რომანოს  სუვარიანი
11.00-11.50 დისტანციურად სერვისი და სერვირება/რომანოს  სუვარიანი
12.00-12.50 დისტანციურად სერვისი და სერვირება/რომანოს  სუვარიანი
13.00-13.50 დისტანციურად სერვისი და სერვირება/რომანოს  სუვარიანი
14.00-14.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/ოთარ დაბრუნდაშვილი
15.00-15.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/ოთარ დაბრუნდაშვილი
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი

09.00-09.50 დისტანციურად ფიზიკური მოვლენები/მაია პატაშური
10.00-10.50 დისტანციურად ფიზიკური მოვლენები/მაია პატაშური
11.00-11.50 დისტანციურად ფიზიკური მოვლენები/მაია პატაშური
12.00-12.50 დისტანციურად უცხოური  ენა (ინგლისური  ენა)/მარინა ჭელიშვილი
13.00-13.50 დისტანციურად უცხოური  ენა (ინგლისური  ენა)/მარინა ჭელიშვილი
14.00-14.50 დისტანციურად უცხოური  ენა (ინგლისური  ენა)/მარინა ჭელიშვილი
15.00-15.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/ოთარ დაბრუნდაშვილი
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50 დისტანციურად ქიმიური პროცესები/ ია გიგიბერია 
12.00-12.50 დისტანციურად ქიმიური პროცესები/ ია გიგიბერია 
13.00-13.50 დისტანციურად ჰიგიენა და სანიტარიული ნორმები/ნინო ანდღულაძე
14.00-14.50 დისტანციურად ჰიგიენა და სანიტარიული ნორმები/ნინო ანდღულაძე
15.00-15.50 დისტანციურად ჰიგიენა და სანიტარიული ნორმები/ნინო ანდღულაძე
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

პა
რ

ას
კე

ვი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50 დისტანციურად ბიოლოგიური პროცესები/ ნანა ზვერიაშვილი
10.00-10.50 დისტანციურად ბიოლოგიური პროცესები/ ნანა ზვერიაშვილი
11.00-11.50 დისტანციურად ბიოლოგიური პროცესები/ ნანა ზვერიაშვილი
12.00-12.50 დისტანციურად მათემატიკური წიგნიერება/ მაკა გობეჯიშვილი
13.00-13.50 დისტანციურად მათემატიკური წიგნიერება/ მაკა გობეჯიშვილი
14.00-14.50 დისტანციურად მათემატიკური წიგნიერება/ მაკა გობეჯიშვილი
15.00-15.50 დისტანციურად მათემატიკური წიგნიერება/ მაკა გობეჯიშვილი
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50

კვ
ირ

ა

09.00-09.50 დისტანციურად კომუნიკაცია ქართულ ენაზე / ნინო წიკლაური
10.00-10.50 დისტანციურად კომუნიკაცია ქართულ ენაზე / ნინო წიკლაური
11.00-11.50 დისტანციურად კომუნიკაცია ქართულ ენაზე / ნინო წიკლაური
12.00-12.50 დისტანციურად კომუნიკაცია ქართულ ენაზე / ნინო წიკლაური
13.00-13.50 დისტანციურად ჰიგიენა და სანიტარიული ნორმები/ნინო ანდღულაძე
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50
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