სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის
საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის
სასწავლო ბატალიონი

იუნკერთა და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის
მსმენელთა ქცევის წესები

2018 წ.
1

წინამდებარე დოკუმენტი ვრცელდება ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო
ბატალიონის იუნკერთა და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის მსმენელთა
(შემდგომში - მსმენელი) პირად შემადგენლობაზე.

§1. საცხოვრებელი ოთახის მოწყობის სტანდარტები
1. საწოლი
ა. საწოლი იყოფა 7 (შვიდი) ნაწილად:
1. საწოლის თავი (ნაწილი, სადაც იუნკერი/მსმენელი უნდა დაწვეს თავით, ამ ნაწილში უნდა
მოთავსდეს ბალიში);
2. საწოლის ბოლო (ნაწილი, სადაც დაწოლის შედეგად იუნკერს/მსმენელს მოექცევა ფეხები);
3. საწოლის ლეიბი;
4. ზეწარი (ქვედა და ზედა ზეწარი);
5. პლედი;
6. ბალიში;
7. საწოლის რკინის ჩარჩოს კონსტრუქცია.
ბ. ქვედა ზეწარი გადაჭიმულია ლეიბის ბოლომდე და გადაკეცილია ოთხივე კუთხეში (სურათი
№1).

სურათი №1
გ. ზედა ზეწარი გადაჭიმულია საწოლზე პლედიდან დაახლოებით 10 (ათი) სანტიმეტრის
მანძილზე (სურათი №2.1), დაშორება ლეიბის ბოლოდან ზედა ზეწრის დაწყების ხაზამდე
შეადგენს დაახლოებით 10 (ათი) სანტიმეტრს (სურათი №2.2).

≈10 სმ

≈10 სმ

≈ 20 სმ

სურათი №2.1

≈ 20 სმ

სურათი №2.2
2

დ. პლედი გადაკეცილია საწოლზე ისე, რომ საწოლის თავის მხარეს დარჩეს დაახლოებით 20
(ოცი) სანტიმეტრი (სურათი №3.1), ხოლო საწოლის გვერდითა ნაწილებსა და ბოლოში პლედი
უნდა იყოს შეკეცილი (სურათი №3.2)

≈ 20 სმ

სურათი №3.1

სურათი №3.2

შენიშვნა: დამატებითი პლედის არსებობის შემთხვევაში ის უნდა იყოს გადაკეცილი ისე, რომ
ნაკეცის დახურული მხარე მიმართული რკინის ჩარჩოს მხარეს (სურათი №4).

სურათი №4
ე. ბალიში მოთავსებულია საწოლის თავში ფანჯრის მხარეს ისე, რომ ბალიშის პირის გახსნილი
მხარე მოქცეული იყოს კედლის მიმართულებაზე, ხოლო ბალიშის პირის ზედმეტი ნაწილი
(არსებობის შემთხვევაში) - შეკეცილი ბალიშის ქვეშ (სურათი №5).

სურათი №5
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შენიშვნა: პირადი შემადგენლობის საერთო ყაზარმაში ცხოვრების შემთხვევაში, საწოლების
პირველ რიგში ბალიშები მოთავსებულია საწოლის თავში ფანჯრის მხარეს, ხოლო მეორე რიგში
ფანჯრის საპირისპირო მხარეს.
ვ. საწოლის რკინის ჩარჩოს კონსტრუქცია უნდა იყოს მოვლილი, აკრძალულია მისი გაკაწრვა,
შეღებვა, მასზე წარწერების გაკეთება და რაიმე სახის დაზიანებების მიყენება. საწოლის ბოლოში
ჰორიზონტალურ გვერდზე მიმაგრებულია საწოლის მფლობელის ვინაობის აღმნიშვნელი
სტიკერი (სურათი №6.1 და 6.2).

სურათი №6.1

სურათი №6.2

ზ. ტაქტიკური ჩანთის ყველა ელვაშესაკრავი, წკაპი და შესაკრავი სარტყელი უნდა იყოს
შეკრული და მოწესრიგებული. ტაქტიკური ჩანთები ჩამოკიდებული უნდა იყოს საწოლის თავში
და ბოლოში (სურათი №7).

სურათი №7
თ. სარეცხი ტომრები უნდა ინახებოდეს სარეცხი ტომრების შესანახ ყუთში. ყუთი უნდა იყოს
დახურული და მოთავსებული საწოლის ქვეშ (სურათი№8).

სურათი№8
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ი. საწოლი უნდა იყოს დაშორებული კედლიდან დაახლოებით 50 (ორმოცდაათი) სანტიმეტრით
(სურათი№9).

≈ 50 სმ

სურათი №9
შენიშვნა: თუ ოთახში დარჩება ცარიელი საწოლი, მის მოწესრიგებაზე პასუხისმგებლები არიან
ოთახში მცხოვრები იუნკერები/მსმენელები.
2. ლითონის კარადა
ა. ლითონის კარადა იყოფა 5 (ხუთი) ნაწილად:
1. კარადის კარები;
2. კარადის ზედა განყოფილება;
3. კარადის შუა განყოფილება;
4. კარადის ქვედა განყოფილება;
5. კარადის სახურავი;
ბ. ლითონის კარადის რკინის ყველა დეტალი უნდა იყოს სუფთა მდგომარეობაში, აკრძალულია
მისი გაკაწრვა, შეღებვა, მასზე წარწერების გაკეთება და სხვა სახის დაზიანებების მიყენება.
კარადაში მოთავსებული ნივთები უნდა იყოს დალაგებული, სუფთა და მოწესრიგებულ
მდგომარეობაში.
გ. კარადის კარები:
 კარადის შიგნითა მხრიდან კარებზე გამოკრულია კარადაში მოთავსებული ნივთების
განლაგების სქემა (სურათი №10.1);
 კარადის ვინაობის აღმნიშვნელი სტიკერი მიმაგრებულია კარების გარეთა მხარეს (სურათი
№10.2 და 10.3);
 კარადის კარების გასაღებით ჩაკეტვა აკრძალულია.

სურათი №10.1

სურათი №10.2
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სურათი №10.3

დ. კარადის ზედა განყოფილება (სურათი №11)
კარადის ზედა განყოფილებაში ლაგდება პირადი ჰიგიენის საშუალებები და სამედიცინო
საშუალებები.

სურათი №11
ე. კარადის შუა განყოფილება (სურათი №12)
 კარადის შუა განყოფილებაში უნდა იყოს მოთავსებული იუნკერის/მსმენელის
ტანსაცმელი და ჰიგიენის საშუალებები.
 საკიდებზე თავსდება:
 სამოქალაქო ტანსაცმელი;
 ყოველდღიური ფორმა (ლაბადა);
 საველე ფორმა (საველე ფორმის ქურთუკი);
 ფიზიკური მომზადების ფორმა (შარვალი და ზედა);
 პირსახოცი.
 წინაფრიანი ქუდი, სამხედრო პულოვერი, მაისურები (სპორტული/საველე ფორმის),
სპორტული შორტები და საცვლები თავსდება კარადის შუა განყოფილების ძირზე.

სურათი №12
ვ. კარადის ქვედა განყოფილება (სურათი №13)
კარადის ქვედა განყოფილებაში თავსდება ფეხსაცმელი (სამოქალაქო, საველე ფორმის,
ყოველდღიური ფორმის, საშხაპე წაღები და სპორტული ფეხსაცმელი). ფეხსაცმელი უნდა იყოს
მოვლილი და სუფთა მდგომარეობაში.
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სურათი №13
ზ. კარადის სახურავი ( სურათი №14 )
კარადის თავზე თავსდება ზურგჩანთა, განტვირთვის ჟილეტი და ჩაფხუტი. ზურგჩანთაზე
ჩამოცმულია განტვირთვის ჟილეტი და დამაგრებულია ჩაფხუტი.

სურათი №14
3. ოთახში არსებული სკამები
სკამის საზურგის უკანა მხარეს უნდა იყოს გაკრული სკამის მფლობელი იუნკერის მონაცემები.
(სურათი №17)

სურათი №17
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4. ოთახის ფანჯარა და ჟალუზები/ფარდები
ა.
ჟალუზების/ფარდების
გაწევის
შესახებ
განკარგულების
მიღების
შემთხვევაში
ჟალუზები/ფარდები უნდა იყოს გაწეული სურათი № 18.1-ის შესაბამისად;
ბ. საცხოვრებელი ოთახის მოწყობის სტანდარტების ერთი ასლი ყველა საცხოვრებელ ოთახში
განთავსებული უნდა იყოს ფანჯრის რაფაზე სურათი №18.2-ის შესაბამისად. ფანჯრის რაფაზე
სხვა რაიმე ნივთის განთავსება აკრძალულია;
ბ. აკრძალულია ფანჯრის გარე რაფაზე რაიმე ნივთების დალაგება.

სურათი № 18.1

სურათი № 18.2

5. კარი
საცხოვრებელი
ოთახის
კარის
გარე
მხარეს
გაკრულია
ოთახში
განთავსებული
იუნკერების/მსმენელების სახელობითი სია და და მათი სურათები (სურათი №19).

სურათი №19

6. ოთახში ზოგადი წესრიგი
ა. იუნკერთა/მსმენელთა ოთახი უნდა იყოს დალაგებული, ოთახში არსებული ინვენტარი,
აღჭურვილობა და პირადი მოხმარების ნივთები მოწესრიგებული და განთავსებული
საცხოვრებელი ოთახის მოწყობის სტანდარტების შესაბამისად;
ბ. დაცული უნდა იყოს სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები;
ბ. ოთახში არსებული ინვენტარის დაზიანების ან დანაკლისის შემთხვევები დაუყოვნებლივ
უნდა მოხსენდეს კურსის ხელმძღვანელობას.
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§2. ლექციაზე ქცევის წესები
1. ლექციის დაწყება:
ა. აუდიტორიაში მეცადინეობის ხელმძღვანელის შესვლის დროს ჯგუფის ხელმძღვანელი
იუნკერი/მსმენელი გასცემს კომანდას - „ბატონო იუნკერებო/მსმენელებო!“ კომანდაზე
აუდიტორიაში მყოფი პირადი შემადგენლობა დგება ფეხზე და იღებს მდგომარეობას „სმენა“
ბ. ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერი/მსმენელი უახლოვდება მეცადინეობის ხელმძღვანელს
დაახლოებით 3 (სამი) მეტრზე და აბარებს პტაკს:
ნიმუში: „ბატონო კაპიტანო (ქალბატონო/ბატონო ლექტორო), პირველი სასწავლო ჯგუფი
ლექციისთვის მზად არის. სიით 28, სახეზე 27, იუნკერი/მსმენელი გვიმრაძე იმყოფება ლაზარეთში,
ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერი/მსმენელი შავაძე.”
გ. პატაკის მიღების შემდეგ მეცადინეობის ხელმძღვანელი გასცემს კომანდას „თავისუფლად!“
ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერი/მსმენელი გასცემს კომანდას „თავისუფლად!“ კომანდის
შემდეგ იუნკერები სხდებიან მერხებთან და იწყება სასწავლო პროცესი.
შენიშვნა: თუ მეცადინეობის ხელმძღვანელი

იგვიანებს 5 წუთზე მეტს, ამის შესახებ

იუნკერი/მსმენელი ჯგუფის ხელმძღვანელი ახსენებს თავისი კურსის ხელმძღვანელობას.
2. ლექციის დასრულება:
ა. მეცადინეობის ხელმძღვანელი ჯგუფის ხელმძღვანელ იუნკერს/მსმენელს მიუთითებს
ლექციის დასრულების შესახებ;
ბ. ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერი/მსმენელი გასცემს კომანდას: „ბატონო იუნკერებო!“
კომანდაზე აუდიტორიაში მყოფი პირადი შემადგენლობა დგება ფეხზე და იღებს მდგომარეობას
„სმენა“;
გ. მეცადინეობის ხელმძღვანელი გასცემს კომანდა „თავისუფლად!“ ჯგუფის ხელმძღვანელი
იუნკერი/მსმენელი გასცემს კომანდას „თავისუფლად!“ კომანდის შემდეგ პირად შემადგენლობას
ეძლევა აუდიტორიის დატოვებისა და დასვენების უფლება.
3. იუნკერს/მსმენელს ეკრძალება:
ა. ლექციაზე დაგვიანება, ძილი, საკვების მიღება, საღეჭი რეზინის გამოყენება, ლექციის
ჩატარებისთვის ხელის შეშლა, აუდიტორიის დანაგვიანება;
ბ. კომპიუტერის გამოყენება მეცადინეობის ხელმძღვანელის ნებართვის გარეშე;
გ. მითითების გარეშე მეცადინეობის ხელმძღვანელის მაგიდით, კომპიუტერითა და მისი
აქსესუარებით (მაუსი, კლავიატურა, დინამიკი) სარგებლობა;
დ. მეცადინეობის ხელმძღვანელის კომპიუტერზე შეერთებული ინტერნეტის სადენის მოხსნა;
ე. აუდიტორიაში ცეცხლგამჩენი ნივთიერებებისა და ბასრი საგნების შეტანა/გამოყენება
მეცადინეობის ხელმძღვანელის მითითებისა და მეთვალყურეობის გარეშე;
ვ. სასწავლო კლასში არსებულ ქონებაზე, სასწავლო ინვენტარზე, კომპიუტერულ ტექნიკაზე
წარწერების გაკეთება, მათი დაკაწვრა, შეღებვა ან რაიმე სახით დაზიანება.
4. ლექციაზე ყოფნის დროს იუნკერი/მსმენელი ვალდებულია:
ა. დაემორჩილოს ლექციის ხელმძღვანელისა და ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერის/მსმენელის
კომანდებს, მოთხოვნებსა და მითითებებს;
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ბ. კუთვნილი კომპიუტერი ჰქონდეს მეცადინეობის ხელმძღვანელის მიერ მითითებულ
ადგილას;
გ. მზად ჰქონდეს ჩასაწერი საშუალებები (საწერი კალამი, რვეული) და ყველა ის მატერიალური
საშუალება, რომელიც წინასწარ არის განსაზღვრული მეცადინეობის ხელმძღვანელის მიერ;
დ. შეკითხვის დასმისას: ხელის აწევით დაააფიქსიროსს შეკითხვის დასმის სურვილი.
მეცადინეობის ხელმძღვანელის ნებართვის შემდეგ დაასახელოს ვინაობა და დასვას შეკითხვა;

5. ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერი/მსმენელი
ა. ყოველ სასწავლო ჯგუფში შესაბამისი კურსის უფროსის მიერ წინასწარ შედგენილი გრაფიკის
(დანართი №1) მიხედვით ინიშნება ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერი/მსმენელი;
ბ. ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერი ვალდებულია:
 აკონტროლოს იუნკერთა/მსმენელთა ლექციაზე დროული შემოსვლა;
 იცოდეს ლექციაზე არ გამოცხადებული იუნკერების/მსმენელების მიერ ლექციის
გაცდენის მიზეზი;
 პატაკით წარუდგეს მეცადინეობის ხელმძღვანელს, ლექციის დაწყებისას და
დასრულებისას გასცეს შესაბამისი კომანდები;
 სასწავლო ჯგუფის იუნკერებისგან/მსმენელებისგან მოითხოვოს ლექციაზე ქცევის წესების
დაცვა;
 აკონტროლოს სასწავლო კლასის სისუფთავე;
 მეცადინეობის ხელმძღვანელის მითითებით აწარმოოს იუნკერთა/მსმენელთა ლექციაზე
დასწრების ჟურნალი;
 აკონტროლოს, რომ ლექციის დასრულების შემდგომ პირადმა შემადგენლობამ სასწავლო
აუდიტორია დატოვოს შემდეგ მდგომარეობაში: კარი, ფანჯარა და ფარდა/ჟალუზი
დახურული, მერხები გასწორებული, სკამები მერხებზე დალაგებული, კლასის კარადა
მოწესრიგებული, განათება ჩამქრალი; საკლასო დაფა გასუფთავებული, მეცადინეობის
ხელმძღვანელის მაგიდა და სკამი მოწესრიგებული, აუდიტორიაში არსებული
კომპიუტერი და პროექტორი გამორთული;
 გადაამოწმოს ოთახის მდგომარეობა და ბოლომ დატოვოს აუდიტორია;
 საკლასო ოთახში რაიმე სახის დაზიანების დაფიქსირების შემთხვევაში, მოახსენოს
კურსის ხელმძღვანელობას.
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§3. თვითმომზადების ოთახებში ყოფნის დროს ქცევის წესები
1. თვითმომზადებისთვის განკუთვნილი ადგილები
ა. საკლასო აუდიტორიები;
ბ. საცხოვრებელ შენობის თვითმომზადებისთვის გამოყოფილი ოთახები;
გ. ბიბლიოთეკა (საჭიროების შემთხვევაში);
2. იუნკერს/მსმენელს ეკრძალება:
ა. ნებართვის გარეშე მეცადინეობის ხელმძღვანელის მაგიდით, კომპიუტერითა და მისი
აქსესუარებით (მაუსი, კლავიატურა, დინამიკი) სარგებლობა;
ბ. მეცადინეობის ხელმძღვანელის კომპიუტერზე შეერთებული ინტერნეტის სადენის მოხსნა;
გ. თვითმომზადებისთვის განკუთვნილ ადგილებში ცეცხლგამჩენი ნივთიერებებისა და ბასრი
საგნების შეტანა;
დ. თვითმომზადებისთვის განკუთვნილ ადგილებში არსებულ ქონებაზე, სასწავლო ინვენტარზე,
კომპიუტერულ ტექნიკაზე წარწერების გაკეთება, მათი დაკაწვრა, შეღებვა ან რაიმე სახით
დაზიანება.
3. თვითმომზადების დასრულება
ა. თვითმომზადების ოთახი პირადმა შემადგენლობამ უნდა დატოვოს შემდეგ მდგომარეობაში:
ფანჯარა

და

დალაგებული,

ფარდა/ჟალუზი
კლასის

გასუფთავებული,

დახურული,

კარადა

მეცადინეობის

მერხები

მოწესრიგებული,
ხელმძღვანელის

გასწორებული,

განათება
მაგიდა

სკამები

ჩამქრალი;
და

სკამი

მერხებზე

საკლასო

მოწესრიგებული,

აუდიტორიაში არსებული კომპიუტერი და პროექტორი გამორთული.

დანართები:


დანართი №1: სასწავლო ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერების/მსმენელების გრაფიკი;



დანართი N 2: ლაზარეთში ქცევის წესები;



დანართი N 3: რეკრეაციის ცენტრში ქცევის წესები;



დანართი N 4: სიმულაციის სასწავლო ჯგუფში ქცევის წესები;



დანართი N 5: სასადილოში ქცევის წესები.
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დაფა

დანართი №1

სასწავლო ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერების/მსმენელების გრაფიკი

_IV_ კურსის 151-ე სასწავლო ჯგუფის
ხელმძღვანელი იუნკერების გრაფიკი

კაკაშვილი რევაზი

5

კენჭოშვილი მალხაზი

6

კობალაძე თამაზ

7

მარწყვიშვილი ვასილ

8

მაღრაძე ლაშა

9

ორბელაძე უჩა

10

ოჩხიკიძე ბონდო

X სასწავლო კვირა
12.11.18-16.11.18

4

IX სასწავლო კვირა
05.11.18-09.11.18

დალაქიშვილი თორნიკე

VIII სასწავლო კვირა
29.10.18-02.11.18

3

VII სასწავლო კვირა
22.10.18-26.10.18

გოცაძე ავთანდილ

VI სასწავლო კვირა
15.10.18-19.10.18

2

V სასწავლო კვირა
08.10.18-12.10.18

ბახტიძე ბექა

IV სასწავლო კვირა
01.10.18-05.10.18

1

III სასწავლო კვირა
24.09.18-28.09.18

გვარი და სახელი

II სასწავლო კვირა
17.09.18-21.09.18

N

I სასწავლო კვირა
10.09.18-14.09.18

სასწავლო კვირა

შენიშვნა: რაიმე მიზეზით ჯგუფის ხელმძღვანელი იუნკერის ლექციაზე არყოფნის დროს, მის მოვალეობას
შეასრულებს გრაფიკის მიხედვით მომდევნო იუნკერი.

სასწავლო ბატალიონის იუნკერთა
IV კურსის უფროსი
მაიორი
შ. გელაძე
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დანართი N 2
ლაზარეთში ქცევის წესები
1. იუნკერი/მსმენელი ლაზარეთს მიმართავს კურსის უფროსის მიერ განსაზღვრულ დროს,
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საჭიროების გარდა;
2. ლაზარეთში გადასვლისას იუნკერს/მსმენელს თან ახლავს პასუხისმგებელი პირი (იუნკერი
ათეულის

მეთაური/ოცეულის

სერჟანტი/ასეულის

სერჟანტი/სასწავლო

ჯგუფის

ხელმძღვანელი მსმენელი), რომელსაც თან აქვს კურსის ,,ავადმყოფთა ჩაწერის წიგნი’’;
3. ლაზარეთიდან დაბრუნების შემდეგ პასუხისმგებელმა პირმა უნდა მოახსენოს კურსის
ხელმძღვანელობას დაბრუნების შესახებ და გააცნოს ექიმის დასკვნა;
4. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საჭიროების გარდა, იუნკერი/მსმენელი რიგის
დაცვით ელოდება ექიმის მიღებას;
5. თუ ექიმის გადაწყვეტილებით, იუნკერი/მსმენელი საჭიროებს მკურნალობას ლაზარეთში, იგი
აბარებს სამხედრო ფორმას, მობილურ ტელეფონს და რჩება წესდებით გათვალისწინებულ
სამედიცინო პიჟამოში. ექიმის გადაწყვეტილებით, დასაშვებია სპორტული ტანსცმელის ჩაცმა.
მასზე გაიცემა პლედი, თეთრეული და ბალიში, მიეთითება საწოლი, რომელზეც დაწვება.
6. იუნკერი/მსმენელი ვალდებულია დაემორჩილოს ლაზარეთის პერსონალის მითითებებს,
დაიცვას ლაზარეთის შიდა რეგულაციები და დღის განრიგი;
7. ჰოსპიტალში წასვლის საჭიროების შემთხვევაში, იუნკერი/მსმენელი ვალდებულია მოახსენოს
კურსის ხელმძღვანელობას და ლაზარეთში გამოცხადდეს ექიმის მიერ მითითებულ დროს;
8. იუნკერს/მსმენელს მობილური ტელეფონითა და ლეპტოპის სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ
კურსის ხელმძღვანელობის ნებართვით.
9. აკრძალულია:
 ლაზარეთის დანაგვიანება;
 ლაზარეთის შენობაში თამბაქოს მოწევა.
 ლაზარეთში საკვების შეტანა.
10.

გაწერის შემთხვევაში იუნკერი/მსმენელი აბარებს ლაზარეთში მიღებულ ქონებას და

იღებს ნუსხის მიხედვით ჩაბარებულ სამხედრო ფორმას.
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დანართი N 3

რეკრეაციის ცენტრში ქცევის წესები
1. იუნკერს/მსმენელს

შეუძლია

ისარგებლოს

რეკრეაციის

ცენტრით

დღის

განრიგით

განსაზღვრულ თავისუფალ დროს;
2. იუნკერი/მსმენელი ვალდებულია:


დაიცვას სისუფთავე და წესრიგი რეკრიაციის ცენტრში;



გაუფრთხილდეს რეკრიაციაში არსებულ ინვენტარს;



გაუფრთხილდეს ბილიარდის მაგიდების საფარს;



ბილიარდის თამაშის დროს მოიხსნას მაჯის საათი;



რეკრიაციის ცენტრის დატოვების დროს დატოვოს არსებული ინვენტარი თავდაპირველ
მდგომარეობაში;



ინვენტარის დაზიანების შემთხვევაში დაუყონებლივ მოახსენოს რეკრიაციის ცენტრის
პასუხისმგებელ პირს;



ქურთუკი დაკიდოს საკიდზე (საკიდის არარსებობის შემთხვევაში დაკეცოს და დადოს
მოწესრიგებულ მდგომარეობაში);

3. აკრძლულია:


ხელის ჩოგბურთის მაგიდაზე დაჯდომა, დაყრდნობა, ჩოგნის დარტყმა, დახაზვა;



ხელის ჩოგბურთის ჩოგანის საფრის დაზიანება, საფარის აძრობა;



რეკრიაციის ცენტრის შენობიდან რაიმე ნივთის გამოტანა ნებართვის გარეშე.
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დანართი N 4
სიმულაციის სასწავლო ჯგუფში ქცევის წესები
1. სიმულაციის სასწავლო ჯგუფში ყოფნისას იუნკერი/მსმენელი ვალდებულია:


სწავლებაზე გამოცხადდეს წინასწარ მითითებული აღჭურვილობით;



სწავლების დროს იმოქმედოს ინსტრუქტორის მითითებით;



დაიცვას იარაღთან მოპყრობის უსაფრთხოების წესები;



გაუფრთხილდეს არსებულ ინვენტარსა და ტექნიკურ საშუალებებს;



„პეინტბოლის“ შეჯიბრის დროს მაქსიმალურად შეასრულოს ინსტრუქტორების მიერ
დასმული ამოცანები;



დარწმუნდეს, რომ მჭიდი მორგებულია და არ ჟონავს აირი, მჭიდიდდან აირის გაჟონვის
შემთხვევაში მოარიდოს სახე;



იარაღის დაზიანების ან შეფერხების დროს დაუყოვნებლივ მოახსენოს ინსტრუქტორს;

2. აკრძალულია სიმულატორის სადენის დაჭიმვა ან სხვა სახის დაზიანება;
3. აკრძალულია დენის სიმულატორისა და აირის სადენებზე შეხება;
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დანართი N 5
სასადილოში ქცევის წესები
1. სასადილოში გადასვლა ხდება დადგენილი დღის განრიგის შესაბამისად.
2. იუნკერს/მსმენელს

თან უნდა ჰქონდეს სამხედრო პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა - ID

ბარათი, რომელსაც ის გამოიყენებს ტურნიკეტის გასასვლელად.
3. აკრძალულია სხვა სამხედრო მოსამსახურის სამხედრო პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით ID ბარათით სარგებლობა ტურნიკეტის გასასვლელად.
4. საკვების რიგში ყოფნის დროს აკრძლულია რიგიდან გამოსვლა, ხმაურის გამოწვევა, ტურნიკეტზე
გადაბიჯება.
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აკადემიის

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი - იხილეთ სსიპ დავით აღმაშენებლის

სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2018
წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება N 1030751;


სპორტული კომპლექსით სარგებლობის წესი - იხილეთ სსიპ დავით აღმაშენებლის
სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორის 2018 წლის 1
ოქტომბრის ბრძანება N 1119;



საგამოცდო ცენტრში მოქცევის წესი - იხილეთ:
ა)

საქართველოს

დაწესებულებასა

თავდაცვის
და

სისტემაში

სამხედრო

სამხედრო

უმაღლეს

საგანმანათლებლო

საგანმანათლებლო ერთეულებში

გამოცდების

ჩატარებისა და შეფასების ინსტრუქცია;
ბ) სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის
აკადემიაში აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურზე გამოცდების ორგანიზების,
ჩატარებისა და შეფასების ინსტრუქცია.
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