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შპს სკოლა-გიმნაზია ,,პირველის“ სამოქმედო გეგმა 

2021-2022 სასწავლო წელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

შესავალი 

2021-2022 სასწავლო წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა გამომდინარეობს ექვსწლიანი 

სტრატეგიული განვითარების გეგმიდან და შემუშავებულია 2020-2021 სასწავლო წლის 

სამოქმედო გეგმის ანალიზის გათვალისწინებით. წინამდებარე გეგმის შესრულება 

შესაძლებელია ერთი წლის განმავლობაში. გეგმა ითვალისწინებს კონკრეტულ აქტივობებს, 

დასახული მიზნების მიღწევის ლოგიკური თანმიმდევრობას, ახდენს შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირებას და განსაზღვრავს განხორციელების ვადებს.  

 

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას ისახავს მიზნად. კერძოდ, 

გამოკვეთოს პრიორიტეტები და სტრატეგიული მიმართულებები, რომლითაც შპს სკოლა-

გიმნაზია ,,პირველი’’ იხელმძღვანელებს მომდევნო ერთი წლის განვითარების პროცესში. 

 

 

2021-2022 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა 

 

 
1. სკოლის დოკუმენტაციის შემუშავება, სკოლის ორგანიზაციული განვითარება  

№      აქტივობის შინაარსი პასუხისმგებე

ლი      პირი 

2021 წელი              2022 წელი 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V VI VI

I 

VII

I 

1.1 სკოლის 

დოკუმენტაციის 

გადახადვა 

სკოლის 

დირექცია,  

            

1.2 საქმისწარმოება 

(ბრძანებების გამოცემა, 

კორესპოდენცია და 

ა.შ)  

 

საქმისმწარმო

ებელი  

 

            

1.3 მასწავლებლებთან და 

თანამშრომლებთან 

შრომითიხელშეკრულე

ბების გაფორმება  

სკოლის 

დირექცია 

            

1.4 მშობლებთან 

ხელშეკრულებების 

გაფორმება  

სკოლის 

დირექცია 

            

1.5 სასკოლო სასწავლო 

გეგმის შემუშავება, 

განხილვა-დამტკიცება  

სკოლის 

დირექტორი, 

დირექცია, 

            



 

 

                         2. სწავლა - სწავლების ხარისხის ამაღლება 

 

პედ.საბჭო 

7.6 სკოლის განვითარების 

ექვსწლიანი გეგმის 

შემუშავება 

             

7.7               

№      აქტივობის 

შინაარსი 

პასუხისმგებე

ლი      პირი 

2021 წელი              2022 წელი 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V VI VI

I 

VII

I 

2.1 სასწავლო პროცესის 

მონიტორინგი  

 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური 

            

2.2 მოსწავლეთა და 

მშობელთა 

გამოკითხვა 

სასწავლო 

პროცესთან 

დაკავშირებით მათი 

მოსაზრებების, 

იდეების, 

საჭიროებების 

კვლევის მიზნით  

 

 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური 

            

2.3 საგნობრივი 

კათედრების სამუშაო 

გეგმების შემუშავება, 

დამტკიცება და 

საჭიროების 

შემთხვევაში მასში 

ცვლილების შეტანა  

  

საგნობრივი 

კათედრები 

            

2.4 კათედრების მიერ 

რეკომენდაციების 

შემუშავება  

თანამედროვე 

მეთოდების 

დანერგვასთან 

დაკავშირებით;  

შემაჯამებელი 

დავალებების 

ანალიზი 

კათედრები             



 

 

 

3. სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა  და განვითარება   

2.5 მოსწავლეთა 

მიღწევების დინამიკის 

შესწავლა, თანმდევი 

დამატებითი 

სამუშაოების 

განხორციელება  

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური,მასწ

ავლებლები, 

დამრიგებლებ

ი, 

            

2.6 სადამრიგებლო 

პროგრამების 

შემუშავება და 

დამრიგებლის საათის 

ჩატარება  

 

დამრიგებლებ

ი 

            

2.7 სსსმ მოსწავლეების 

სწავლების 

ხელშეწყობა  

 

კლასის 

დამრიგებლებ

ი, საგნის 

მასწავლებლე

ბი, სპეც. 

პედაგოგი, 

ფსიქოლოგი 

            

2.8 კლუბური მუშაობის 

გაძლიერება  

 

კლუბის 

მასწავლებლე

ბი, სკოლის 

დირექცია 

            

2.9 შიდა სასკოლო 

პროექტების 

დანერგვა და მართვა. 

ოლიმპიადებში 

მონაწილეობა, 

სხვადასხვა საგნებში 

მოსწავლეთა 

მომზადება 

ოლიმპიადებისთვის  

 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური, 

კათედრები, 

საგნის 

მასწავლებლე

ბი 

            

2.10 საჭიროების 

შემთხვევაში, ონლაინ 

სწავლების 

გაკვეთილების 

დაგეგმვა და 

განხორციელება  

 

სკოლის 

დირექცია, 

კათედრები, 

საგნის 

მასწავლებლე

ბი 

            

№      აქტივობის 

შინაარსი 

პასუხისმგებე

ლი      პირი 

2021 წელი              2022 წელი 



 

4. უსაფრთხო და ორგანიზებული გარემოს შექმნა 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V VI VII V

II

I 

3.1 სკოლის 

კეთილმოწყობა, 

არსებული 

მდგომარეობის 

შენარჩუნება და 

განვითარება  

 

სკოლის 

დირექტორი 

            

3.2 სკოლის ეზოს 

კეთილმოწყობა 

დირექტორი            

3.3 მატერიალური 

რესურსების 

ინვენტარიზაცია და 

ანგარიშის მომზადება 

სკოლის 

ბუღალტერი 

           

2.4 სართულის ფართის 

დასუფთავება და 

სასწავლო 

მიზნეისთვის 

გამოყენება 

სკოლის 

დირექტორი 

           

2.5 სკოლის საოფისე და 

სასწავლო 

ინვენტარის შეძენა  

 

დირექტორი, 

სკოლის 

ბუღალტერი 

           

2.6 წიგნადი ფონდის 

შევსება, მათ შორის 

გრიფირებული 

სახეკმძღვანელოები, 

საგანმანათლებლო 

ელექტრონული 

რესურსების მოძიება.  

 

სკოლის 

დირექცია, 

ბიბლიოთეკარ

ი 

           

2.7 ელექტრონული 

ჟურნალის დანერგვა 

სკოლის 

დირექცია 

           

№      აქტივობის შინაარსი პასუხისმგებე

ლი      პირი 

2021 წელი              2022 წელი 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V VI VI

I 

VII

I 

4.1 უსაფრთხო და 

პოზიტიური სასწავლო 

სკოლის 

დირექტორი, 

            



 

 

 

5. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება 

გარემოს 

უზრუნველყოფა  

 

დირექცია, 

ფსიქოლოგი, 

სპეც.მასწავლე

ბელი, სრომის 

უსაფრთხოები

ს სპეციალისტი 

4.2 სკოლის ტერიტორიის 

დაცვა  

 

 

დაცვის 

სამსახური 

 

            

4.3 სახანძრო 

უსაფრთხოების წესების 

სკოლის 

საზოგადოებისათვის 

გაცნობა . საგანგებო 

სიტუაციის დროს 

პრაქტიკული უნარების 

გამომუშავება 

 

სკოლის 

დირექცია, 

სგანგებო 

შტაბი, 

დამრიგებლებ

ი, 

უფლებამოსი

ლი პირი, 

შრომის 

უსაფრთხოები

ს სპეციალისტი 

            

4.4 COVID-19თან 

დაკავშირებით 

პრევენციული 

ღონისძიებების 

დაგეგმვა და გატარება  

 

სკოლის 

დირექტორი, 

სკოლის ექიმი, 

დამრიგებლებ

ი,   

            

4.5 ცხოვრების ჯანსაღი 

წესის წახალისება, 

პოზიტიური გარემოს 

შექმნა  

 

სკოლის 

დირექცია, 

დამრიგებლებ

ი, სპორტის 

მასწავლებელ

ი 

            

№      აქტივობის შინაარსი პასუხისმგებე

ლი      პირი 

2021 წელი              2022 წელი 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V VI VI

I 

VII

I 

5.1 გაკვეთილის 

დაკვირვების და 

შეფასების სქემის 

შემუშავება. 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური 

            



 

 

      6. მშობელთა ჩართულობა სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესში 

5.2 პედაგოგთა 

საჭიროებების კვლევა 

და პროფესიული 

განვითარების მიზნით 

სხვადასხვა 

აქტივობების დაგეგმვა  

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური, 

კათედრის 

ხელმძღვანელ

ები.  

  

 

            

5.3 ტრენინგებისა და 

სემინარების დაგეგმვა  

 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური, 

კათედრის 

ხელმძღვანელ

ები. 

 

            

5.4 ტრენინგ- სემინარებზე 

მიღებული ცოდნის 

კონსულტირება და 

პრაქტიკაში დანერგვის 

ხელშეწყობა  

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური, 

კათედრის 

ხელმძღვანელ

ები.  

            

5.5 სხვადასხვა ტიპის 

გაკვეთილების 

ორგანიზება/ 

სადისკუსიო 

შეხვედრების 

ორგანიზება/განხილვა  

 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური, 

კათედრის 

ხელმძღვანელ

ები. 

            

№      აქტივობის შინაარსი პასუხისმგებე

ლი      პირი 

2021 წელი              2022 წელი 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V VI VI

I 

VII

I 

6.1 მშობელთა ჩართვა 

სასკოლო აქტივობებში  

 

სკოლის 

დირექცია  

            

6.2 ელექტრონული 

ჟურნალის მუშაობის 

პრინციპების გაცნობა 

 

სკოლის 

დირექცია 

            

6.3 სსსმ მოსწავლეების 

ონლაინ სასწავლო 

სკოლის 

დირექცია, 

            



 

 

                                          7. სკოლის ავტორიზაციისთვის მომზადება 

პროცესში ჩართვის 

სტრატეგიების გაცნობა 

მშობლისთვის 

სპეც. 

მასწავლებელ

ი 

6.4 COVID-19თან 

დაკავშირებით 

პრევენციული 

ღონისძიებების 

გაცნობა 

მშობლებისთვის. 

სკოლის 

დირექცია 

            

№      აქტივობის შინაარსი პასუხისმგებე

ლი      პირი 

2021 წელი              2022 წელი 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V VI VI

I 

VII

I 

7.1 ავტორიზაციისთვის 

მოსამზადებელი 

სამუშაოების დაგეგმვა 

სკოლის 

დირექტორი, 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური.  

            

7.2 გაწერილი 

აქტივობების 

გადანაწილება 

 

სკოლის 

დირექტორი, 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური 

            

6.3 სამუშაო პროცესისი 

მონიტორინგი 

სკოლის 

დირექტორი, 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური 

            

6.4 ზოგადსაგანმანათლებ

ლო დაწესებულების 

სტატუსის მაძიებლის 

თვითშეფასების 

ფორმის შევსება 

 

ხარისხის 

სამსახური 

            

6.5 ავტორიზაციისთვის 

საჭორო დოკუმენტების 

ხარისხის 

მართვის 

სამსახური 

            



 

მომზადება და 

დირექტორისთვის 

წარდგენა 

6.7 სსიპ- განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში 

საავტორიზაციო 

მასალების წარდგენა 

სკოლის 

დირექტორი 

            


