
დამტკიცებულია სერვანტესის სახელობის 
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სერვანტესის სახელობის გიმნაზია „აია - ჯესსის” წლიური სამუშაო გეგმა 

2022–2023 სასწავლო წელი 

 გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დასახელება შესრ. დრო პასუხისმგებელი შენიშვნა 

1 

მოსწავლეთა კონტიგენტის დაზუსტება 

კანონმდებლობის 

შესაბამისად  

დირექცია 

დირექტორთა საბჭო 

 

2 სარემონტო სამუშაოები 2022 წლის 5სექტემბრამდე დირექტორთა საბჭო  

3 
საკლასო ოთახებისა და სასწავლო კაბინეტებისათვის საჭირო 

სკამების, მერხების, დაფების, კარადების დაზუსტება 

2022 წლის  14 

სექტემბრამდე 

დირექტორთა საბჭო 

დირექცია 

 

4 

დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება 2022 წლის 10 სექტემბრამდე 

დირექტორთა საბჭო 

დირექცია 

 

5 
სკოლისათვის საჭირო რესურსების (მარკერები,  პირადი საქმეები 

და სხვ.) აღრიცხვა და შეძენა 
2022 წლის 12 სექტემბრამდე 

დირექტორთა საბჭო 

დირექცია  

 

6 
კლასების მიხედვით სასწავლო ოთახების განლაგების 

განსაზღვრა სკოლის სართულების მიხედვით 
2022 წლის 10 სექტემბრამდე 

სკოლი დირექცია 

დირექცია 

 

7 

შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება 2022 წლის 10 სექტემბრამდე 

დირექტორთა საბჭo 

სკოლის პერსონალი 

 



8 განათლების სხვადასხვა სტრუქტურებთან თანამშრომლობა 

(განათლების სამინისტროს რესურს ცენტრი) და სიახლეების 

დაზუსტება. 

2022წლის სექტემბერი 
დირექტორთა საბჭო/ 

დირექცია 

 

 

დეპარტამენტების  მუშაობა 

 

 გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დასახელება შესრ. დრო პასუხისმგებელი შენიშვნა 

1 •  წევრთა შეხვედრა 

• სასწავლო რესურსების (მჭირდება, მაქვს) 

დაზუსტება/უზრუნველყოფა 

 

2022 წლის  1 სექტემბრამდე ხელმძღვანელები  

2 

• წევრების პროფესიული საჭიროებების დადგენა 

• საჭიროებებიდან გამომდინარე სემინარების/ტრენინგების 

დაგეგმვა/განხორციელება 

სასწავლო წლის 

განმავლობაში 

ხელმძღვანელები; 

ხარისხის მართვის 

მენჯერი 

 

3 

მშობელთა ჩართვა სასკოლო ცხოვრებაში (საჭიროებიდან 

გამომდინარე შეხვედრების ორგანიზება, სემინარების ჩატარება 

და სხვ.) 

სასწავლო წლის 

განმავლობაში 

ხარისხისმართვის 

მენეჯერი; 

დირექცია 

კლასის 

დამრიგებლები 

 

4 

სასკოლო და სამოდელო გაკვეთილების, ურთიერთდასწრების 

ორგანიზება 

სასწავლო წლის 

განმავლობაში 

მასწავლებლები 

სწავლების ხარისხის 

მართვის მენეჯერი;  

 

 

 



სასწავლო პროცესის მართვა 

 გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დასახელება შესრ. დრო პასუხისმგებელი შენიშვნა 

1  

• სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავება/დამტკიცება 

 

 

2022 წლის სექტემბერი დირექტორთა საბჭო/ 

დირექცია 

მასწავლებლები 

 

2 სამუშაო გეგმების განხილვა  

• კომენტარები და განვითარება 

2022 წლის სექტემბერი დირექტორთა საბჭო/ 

დირექცია 

მასწავლებლები 

 

3 სწავლების ხარისხის მონიტორინგი, შეფასება და შემოწმება 

• მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების შერჩევა/ ორგანიზება/ 

განხორციელება 

• მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის საქმიანობაზე დაკვირვების 

ფორმების შემუშავება/განხორციელება 

• მასწავლებელთა საქმიანობის შეფასება/ანალიზი 

• საჭიროების შემთხვევაში  დაინტერესებულ პირებთან  და ფოკუს 

ჯგუფებთან შეხვედრების ორგანიზება 

• საჭიროების შემთხვევაში გამოკითხვასა და ანკეტირებას ჩატარება  

•  მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მუშაობის და მიღწეული 

შედეგების კრიტიკულ-კონსტრუქციული ანალიზის გაკეთება.  

 

მთელი წლის მანძილზე დირექცია 

მასწავლებელთა 

შეფასების ჯგუფი 

დეპარტამენტები 

 

4 მოსწავლეთა შეფასება 

• მოსწავლეთა შეფასების ფორმების და ხრეხების 

შემუშავება/განხორციელება 

• მოსაწვლეთა შდეგბის ანალიზი 

 

სასწავლო  წლის მანძილზე დირექცია 

დეპარტამენტები 

მასწავლებლები 

 

5 სკოლის ფსიქოლოგები საქმიანობა 

• სამუშაო გეგმის  შედგენა /განხილვა 

• კომენტარები და განვითარება 

2022 წლის სექტემბერი ფსიქოლოგები 

დირექცია 

 



 

6 შეხვედრები, თათბირები მთელი წლის მანძილზე დირექცია 

პედაგოგები 

 

 კოორდინატორების მუშაობა მთელი წლის განმავლობაში დირექცია  

 

სკოლის მიერ დაგეგმილი სასწავლო სააღმზრდელო ღონისძიებები 

 გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დასახელება შესრ. დრო პასუხისმგებელი შენიშვნა 

2 კლასის დამრიგებელთა სამუშაო გეგმების განხილვა და 

დამტკიცება 

• ექსკურსიები 

• ღონისძიებები 

• გადახედვა–მონიტორინგი–შეფასება 

თვეში ერთხელ 
დირექცია  

3 კლუბები 

• კლუბების  ხელმძღვანელების სამუშაო გეგმების განხილვა 

და დამტკიცება 

• გადახედვა–მონიტორინგი–შეფასება 

სასწავლო წლის დასაწყისი 

სასწავლო წლის 

განმავლობაში 

დირექცია 

 

 

4 დეპარტამენტებზე და კლასის დამრიგებლების მიერ 

შემუშავებული სასკოლო პროექტების დაგეგვა/ განხორციელება 

• სასწავლო პროექტები: 

• სკოლის პროექტები: 

• რეგიონული პროექტები:  

• ოლიმპიადებში მონაწილეობა 

• მოსწავლეთა  და მასწავლებელთა მიერ 

განსახორციელებული კვლევები 

• საერთაშორისო პროექტები 

სასწავლო წლის 

განმავლობაში  

დირექცია 

კათედრები 

კლასის 

დამრიგებლები  

 

 


