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 დ ა მ ტ კ ი ც ე ბ უ ლ ი ა  
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

მერის 2022 წლის __  თებერვლის 
N__________________ ბრძანებით 

 
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს 
ბატონ ______________________________ 

 
                
                                                                            განმცხადებელი: ______________________________________ 

                                                                                                                                                                         (სახელი, გვარი) 

                                                                             
                                                                            მისამართი: ___________________________________________ 

             (რეგისტრაციის ან/და ფაქტიური)  
 

 
 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 
 
 

ბატონო  _______________, 

გავეცანი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი წლის, ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“, ღონისძიების 

„ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების პირობების 

შესახებ დებულებას, ვეთანხმები და მაქვს სურვილი მივიღო მონაწილეობა. 

გთხოვთ, განიხილოთ ჩემი განაცხადი გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.  

    შევსებული განაცხადი და ზემოხსენებული დებულებით განსაზღვრული დოკუმენტაცია თან 

ერთვის:           ფურცელი. 

 

პატივისცემით, 

 
 
 

  განმცხადებლის ხელმოწერა :        
 

თარიღი:     
 
 



 
აპლიკაციის ფორმა N1 

 

გ  ა  ნ  ა  ც  ხ  ა  დ  ი 
 
 

განმარტებები: 
 განსხვავებულ ფორმატში შევსებული ან  არასრულად  შევსებული  განაცხადი არ განიხილება. 
 განმცხადებელი პასუხს აგებს განაცხადის შევსების უტყუარობაზე; 
 განაცხადის (ბეჭდური)  ჩაბარება - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის საქმისწარმოების 

განყოფილება (ქ.ბათუმი. ლუკა ასათიანის ქ. N25). 
 
 
 
 
 

1. ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ 
 

1.1 სახელი/გვარი:      

1.2 დაბადების თარიღი  (წელი, თვე, რიცხვი): 

1.3 პირადი ნომერი:   

1.4 საბანკო რეკვიზიტი: 

1.5 ელ-ფოსტა:  

1.6 ფეისბუქი (არსებობის შემთხვევაში): 

1.7 ტელეფონი (სახლი / მობ.):    

1.8 მისამართი  (რეგისტრაციის ან ფაქტიური):    

 

2. განათლება (უმაღლესი / პროფესიული): 
2.1 სასწავლებლის დასახელება: 

2.2 სწავლის დაწყება: 

2.3 სწავლის დამთავრება: 

2.4 სწავლის სფერო / საგანმანათლებლო პროგრამა:  

2.5 კვალიფიკაცია / სპეციალობა: 

 

3. პროფესიული   საქმიანობა: 
(სამუშაო გამოცდილება / მიუთითეთ სად და რა სტატუსით მუშაობდით) 

 

3.1 ორგანიზაციის  დასახელება: 

3.2 დასაქმების პერიოდი: 

3.3 თანამდებობა/სტატუსი: 

 
4. ტრენინგები / კურსები / სტაჟირება  

(განვლილი / არსებობის შემთხვევაში) 
4.1 ქალაქი, ქვეყანა: 
4.2 თარიღი: 



4.3 ტრენინგის / კურსის / სტაჟირების დასახელება (არსებობის შემთხვევაში): 
4.4 სერთიფიკატი (კი ან არა): 

 
5. უხცო  ენების ცოდნა 

(დამადასტურებელი დოკუმენტი თან დაურთეთ განცხადებას) 

5.1 უცხო  ენა: 

5.2 ენის ცოდნის დონე (თავისუფლად, კარგად, საშუალოდ, ელემენტარული): 
 

6. ინფორმაცია  კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სტაჟირების  შესახებ 
 

6.1 ქვეყანა: 

6.2 ქალაქი: 

6.3 მომწვევი სუბიექტის დასახელება: 

6.4 მისამართი: 

6.5 ორგანიზაციის ვებ-გვერდი: 

6.6 საკონტაქტო პირი (ტელეფონის № და ელფოსტა): 

6.7 სტაჟირების  პერიოდი  (დაწყება  - დასრულება):             

6.8 თანადაფინანსების  ოდენობა   (არსებობის შემთხვევაში): 

6.9 სტაჟირების  ძირითადი მიზნები და ამოცანები: 

6.10 მერიისაგან  მოთხოვნილი თანხის ოდენობა              ლარი. 

 

            ვადასტურებ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს და საჭიროების შემთხვევაში, 
შემიძლია წარმოვადგინო სათანადო დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 
 
 
 
განმცხადებლის  ხელმოწერა:   

 
თარიღი:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

აპლიკაციის  ფორმა  2 

 

 

გ ა მ ო კ ი თ ხ ვ ა 
1. მოგწონთ  თუ  არა  ღონისძიება (მოკლედ - კი ან არა): 

2. საჭიროებს  ცვლილებებს (მოკლედ დაასახელეთ, რა სახის ცვლილებებია თქვენი აზრით გასატარებელი): 

თქვენი  მოსაზრებები  / კომენტარები  /  სურვილები  /  შენიშვნები  ღონისძიებასთსან  დაკავშირებით 
(არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოკლედ და ლაკონურად გამოხატოთ თქვენი მოსაზრებები, 
შეფასებები, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
განმცხადებლის ხელმოწერა         

 
თარიღი     
 


