
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ელექტრონული 

რეგისტრაციისა და განცხადების შევსების ინსტრუქცია 

სარეგისტრაციო განცხადებები მიიღება მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში 

 2022 წლის 15 სექტემბრიდან 

ელექტრონული რეგისტრაციის გვერდზე შესასვლელად  

ბრაუზერში აკრიფეთ ეროვნული სასახლის ვებ გვერდის მისამართი: (https://youthpalace.ge) 

და აირჩიეთ ღილაკი „რეგისტრაცია“. 

 

1. რეგისტრაცია 

1.1 ეროვნული სასახლის წრეებსა და სასწავლო მიმართულებებზე რეგისტრაცია 

შესაძლებელია მხოლოდ ონლაინ. ონლაინ რეგისტრაციისთვის  

სრულწლოვანმა/მშობელმა აუცილებელია შეავსოს ქვემოთ მოცემული 

სავალდებულო ველები; 

1.2 დაადასტურეთ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორე; 

1.3 დაკლიკეთ ღილაკზე „რეგისტრაცია“ 

 

https://youthpalace.ge/


1.4 რეგისტრაციის დასრულებისათვის უნდა დადასტურდეს ტელეფონის ნომრის სიზუსტე.  

შესაბამისად, თქვენ მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე მიიღებთ უნიკალურ კოდს, 

რომელიც უნდა შეიყვანოთ პორტალზე.  

აღნიშნული კოდი ასევე წარმოადგენს თქვენს პაროლს, რომელიც მრავალჯერადი 

გამოყენებისაა და ყოველ ჯერზე სისტემაში შესასვლელად დაგჭირდებათ მისი გამოყენება. 

აღნიშნული კოდი  (sms-ის სახით მიღებული პაროლი) შეიყვანეთ შესაბამის ველში და 

დაკლიკეთ ვერიფიკაციის ღილაკს. 

 

2. ავტორიზაცია 

2.1 შესაბამის ველებში შეიყვანეთ თქვენი პირადი ნომერი და ექვს სიმბოლოიანი 

პაროლი, რომელიც გამოგეგზავნათ თქვენს მობილურ ტელეფონზე; 

2.2 დაკლიკეთ  ავტორიზაციის ღილაკზე. 

 



2.3 ავტორიზაციის გავლის შემდგომ თქვენ გამოგიჩნდებათ პირადი გვერდი, სადაც უკვე 

შეგიძლიათ დაამატოთ მოსწავლე. 

 

 

3. მოსწავლის დამატება 

3.1 მოსწავლის დასამატებლად დაკლიკეთ ღილაკზე „მოსწავლის დამატება“; 

 

 

3.2 მოსწავლის სისტემაში დასამატებლად შეავსეთ  მოცემული აუცილებელი ველები; 

3.3 დაკლიკეთ ღილაკზე „მოსწავლის დამატება“; 

 

      3.4  ზემოთ აღნიშნული ნაბიჯის შესრულების შემდგომ თქვენს გვერდზე გამოჩნდება 

მოსწავლის სახელი და გვარი, იმ შემთხვევაში თუ გსურთ მეორე შვილის დამატებაც 

გაიმეორებთ იმავე პროცედურებს. 

 



4. შეღავათებით სარგებლობის შემთხვევაში 

4.1 მონიშნეთ ღილაკი „შეღავათებით მოსარგებლე“; 

4.2 შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები; 

4.3 ატვირთეთ შეღავათებით მოსარგებლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

4.4 დაკლიკეთ ღილაკზე „მოსწავლის დამატება“. 

 

ყველა პროცედურის შესრულების შემდგომ თქვენი დოკუმენტები გადავა გადამოწმების 

რეჟიმში, არაუმეტეს 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში გადამოწმდება და გაგეხსნებათ 

წვდომა საგანმანათლებლო სერვისებზე. 

 

 

4.5 ზემოთ აღნიშნული ნაბიჯის შესრულების შემდგომ თქვენს გვერდზე გამოჩნდება 

მოსწავლის სახელი და გვარი, იმ შემთხვევაში თუ გსურთ მეორე შვილის დამატებაც 

გაიმეორებთ იმავე პროცედურებს. 

 

 



5. სარეგისტრაციო საფასურის გადახდა 

რეგისტრაციის წარმატებით დასასრულებლად აუცილებელია გადაიხადოთ რეგისტრაციის 

საფასური. 

5.1 დაკლიკეთ ღილაკზე „გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი“ და ატვირთეთ 

ქვითრის ფოტო; 

5.2 დაკლიკეთ ღილაკზე „ატვირთვა“; 

 

      5.3 გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ქვითრის) ატვირთვის შემდეგ თქვენი 

დოკუმენტები გადავა გადამოწმების რეჟიმში, არაუმეტეს 3 (სამი) სამუშაო დღის 

განმავლობაში გადამოწმდება და გაგეხსნებათ წვდომა საგანმანათლებლო სერვისებზე. 

 

6. სრულწლოვანის/მშობლის რეგისტრაცია მოსწავლედ 

6.1 სარეგისტრაციო პროცედურების გავლის შემდეგ დაკლიკეთ ღილაკზე  “სრულწლოვანის 

რეგისტრაცია“ 

 



6.2 შეიყვანეთ შესაბამის ველში თქვენი საცხოვრებელი მისამართი; 

6.3 შესაბამის ველში ატვირთეთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ფოტო 

სურათი; 

6.4 დაკლიკეთ ღილაკზე „გააქტიურება“. 

 

 


