
შპს ელიტური სკოლა "გორდა" 

განვითარების ერთწლიანი თემატური გეგმა (2021-2022 სასწ. წელი) 

IV.  სკოლის კულტურის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა 

აქტივობები ვადები        
პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა                    
ინდიკატორები  გადამოწმების საშუალება 

რისკები და 

ვარაუდები 

მიზანი/შედეგი: 4.1. შიდა სასკოლო ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და გაუმჯობესებაზე ზრუნვა 

1 

 სკოლის მისიისა და მიზნების სკოლის 

წარმომადგენლებისთვის გაცნობა/გაზიარება; 

VIII-IX-2021 სასწავლო 

დარგის 

მენეჯერი; 

დამრიგებლები; 

 

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯერი 

მისიის, ხედვის,  

შინაგანაწესის 

დოკუმენტი; 

შეხვედრებში 

მონაწილეთა 

სარეგისტრაციო 

ფორმა; 

ღონისძიებების 

სამუშაო გეგმა; 

ფოტო და ვიდეო 

მასალა 

შეხვედრებში მონაწილეთა 

სარეგისტრაციო ფორმა;   

2 

შინაგანაწესის განხილვის მიზნით შეხვედრების 

მოწყობა  მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან და 

მშობლებთან; 

VIII-IX-2021 ინტერვიუები;შეხვედრებში 

მონაწილეთა სარეგისტრაციო 

ფორმა; 
  

3 

გამოცდილების გაზიარების მიზნით კათედრებს 

შორის შეხვედრებისა და სხვადასხვა 

ღონისძიებების ორგანიზება. 

IX-2021 შეხვედრების მასალები 

  

 

აქტივობები ვადები        
პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა                    
ინდიკატორები  გადამოწმების საშუალება 

რისკები და 

ვარაუდები 

მიზანი/შედეგი: 4.2. გარე პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება 

1 სასწავლო-შემოქმედებითი ურთიერთობების 

გაგრძელება შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან; ხელოვნების სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან, ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტთან; კემბრიჯის საერთაშორისო 

საგამოცდო ცენტრთან, სსიპ კოლეჯ 

"ბლექსთან",კომპანია "კინგსთან"; სამოქალაქო 

საზოგადოების გაძლიერების ინსტიტუტთან; 

Education and Training International limited-ის 

ფილიალთა  საქართველოში; ქ. ორდუს 

(თურქეთის რესპუბლიკა საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა სკოლასთან)  

წლის 

მანძილზე 

სკოლის 

დირექტორი;  

ადმინისტრაცია 

მემორანდუმი; 

პარტნიორობის 

სამოქმედო გეგმა; 

შეხვედრის ამსახველი 

ფოტო მასალა. 

გაფორმებული 

მემორანდუმები და 

ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულებები 

  



2 უნივერსიტეტების, კოლეჯების  

წარმომადგენლებთან შეხვედრა და 

პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

ერთობლივი კონფერენციების, კონკურსების, 

ინტელექტუალური თამაშების, 

საპროფორიენტაციო ღონისძიებების 

განხორციელება; 

წლის 

მანძილზე 

  

კონფერენციების, 

კონკურსების, ღონისძიებების 

მასალები 

  

3 
„ღია კარის“ დღეების ჩატარება IV-V-2022 "ღია კარის"მასალები, ფოტო-

ვიდეო მასალა 
  

 

აქტივობები ვადები        
პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა                    
ინდიკატორები  გადამოწმების საშუალება 

რისკები და 

ვარაუდები 

მიზანი/შედეგი: 4.3 უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 

1 
მასწავლებლის და მოსწავლის ეთიკის კოდექსის 

გაცნობა სკოლის წარმომადგენლებისათვის; 

IX-2021 სკოლის  

ადმინისტრაცია 

სკოლის 

ფსიქოლოგი; 

აღმზრდელობი

თი დარგის 

მენეჯერი; 

ტექნიკური 

მენეჯერი 

ეთიკის კოდექსი;  

მიზნობრივი 

ბუკლეტი; 

შეხვედრებში 

მონაწილეთა 

სარეგისტრაციო 

ფორმა; 

ფსიქოლოგის 

ჩანაწერები; 

ფოტო მასალა. 

სლაიდშოუ; 

პრეზენტაციის 

მასალები 

პანდუსები 

შეხვედრის ამსახველი 

ფოტოები   

2 

უსაფრთხო სკოლის დებულების შემუშავება; 

სლაიდშოუს მომზადება საგანგებო სიტუაცი-

ებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიე-

ბებისას ქცევის საკითხებზე და სკოლის 

წარმომადგენლებთან განხილვების მოწყობა; 

VIII-IX-2021 შემუშავებულია დებულება; 

მომზადებულია სლაიდები; 

ჩატარებულია 

პრეზენტაციები 

  

3 

სკოლის ფსიქოლოგის საუბრები მშობლებთან, 

მასწავლებლებთან და ადმინისტრაციასთან; 

სისტემატურად შაბათობით ტარდება 

შეხვედრები, მეცადინეობები 

მოსწავლეებთან; 

გასაუბრებები მშობლებთან 

  

4 

სწავლება/სწავლის პროცესში 

თანასწორუფლებიანობის პრინციპებისა და 

განურჩევლად უნარებისა, ყველა მოსწავლის 

სასწავლო პროცესში თანაბრად ჩაბმის მიზნით,  

სკოლის  მატერიალური რესურსების 

გაუმჯობესება და  სკოლის წარჩინებულ 

მოსწავლეთა გრანტირება 

2021-2022 დამზადებულია 

ელექტროურიკა, 

დამონტაჟებულია პანდუსი, 

ერთ სივრცეშია მოქცეული 

სველი წერტილი, 

ბიბლიოთეკა, სააქტო და 

სპორტული დარბაზები; 

საბუნებისმეტყველო 

ლაბორატორია 

დამატებითი 

ფინანსების 

მოძიება 

5 

მიზნობრივი ბუკლეტების მომზადება და 

საინფორმაციო სივრცეში (სტენდი, ვებ-გვერდი 

და სხვა) განთავსება; 

IV-V-2022 დამზადებული ბუკლეტი; 

ვიზუალური დათვალიერება   

 


