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2021-2022 წლის სამოქმედო გეგმა 

    დასახელება პროგრამის  

სავარაუდო  

ბიუჯეტი 

პროგრამის/ღონისძიების აღწერა დაგეგმილი ქვეღონისძიების  

ჩამონათვალით 

პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 

შესრულების 

 ვადა 

     

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სტრატეგიული 

განვითარების  

პროგრამა 

დამატებით 

ბიუჯეტს არ  

საჭიროებს 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექნიზმების ჩამოყალიბება, 

პროგრამის განვითარების მიზნობრივი ჯგუფების შექმნა, 

მიზნობრივი ჯგუფების კვლევა (გამოკითხვა), სწავლისა და 

სწავლების მექანიზმების გადახალისება კვლევის (გამოკითხვის) 

შედეგების შესაბამისად ღონისძიებების გატარება 

დირექტორის 

მოადგილე, 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 

2021-2022 

სასწავლო პროცესის 

კონტროლის და 

შეფასების მექანიზმის 

ჩამოყალიბება და 

დახვეწა 

დამატებით 

ბიუჯეტს არ 

საჭიროებს 

მოსწავლეთა გამოკითხვის ფორმების შექმნა, 

სწავლისა და სწავლების შეფასების ინდიკატორების 

გათვალისწინებით: 

ა) მასწავლებლის შეფასების კითხვარი,  

ბ) სასწავლო პროცესის შეფასების კითხვარი; 

გ) მასწავლებლის ანგარიშის კითხვარი; 

დირექტორის 

მოადგილე, 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 

2021-2022 

მატერიალურ - 

ტექნიკური ბაზის 

განვითარების პროგრამა 

ბიუჯეტი 

დასათვლელი და 

განსასაზღვრია 

სკოლის შესაბამისი კომპიუტერებითა და კომპიუტერული 

პროგრამებით უზრუნველყოფა, მოსწავლეთა შიდასაგამოცდო 

პროგრამის მოდერნიზაცია, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა, ვებგვერდის  

მოდერნიზაცია, სასწავლო ინვენტარის (მერხი, სკამი, დაფა და 

ა.შ) გადახალისება, ბიბლიოთეკის სასწავლო და არასასწავლო 

ლიტერატურით შევსება - გადახალისება, ბიბლიოთეკის 

პროგრამის (Openbiblio) მოდერნიზაცია;  

ქსელების 

სამსახური; 

ისტ მენეჯერი; 

ბიბლიოთეკარი; 

დირექტორი; 

სკოლის 

ადმინისტრაცია 

2021-2022 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებით 

უზრუნველყოფა 

ბიუჯეტი 

დასათვლელი და 

განსასაზღვრია 

სასწავლო პროცესის თანამედროვე ტექნოლოგიური 

საშუალებებით წარმართვისთვის შესაბამისი საინფორმაციო და 

ტექნოლოგიური საშუალებების შეძენა 

ფინანსური 

მენეჯერი; ისტ 

მენეჯერი; 

 

2021-2022 

ვებგვერდის განახლება დამატებით 

ბიუჯეტს არ 

ვებგვერდის დიზაინის განახლება, მენიუს მოდერნიზაცია ისტ მენეჯერი; 

ინფორმაციული 

2021-2022 
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საჭიროებს მენეჯერი 

 

სასწავლო ინვენტარის 

(მერხი, სკამი, დაფა და 

ა.შ) გადახალისება 

ბიუჯეტი 

დასათვლელი და 

განსასაზღვრია 

სასწავლო ინვენტარის ვარგისიანობის შეფასება და მისი შეძენის 

აუცილებლობის განსაზღვრა, კლასის აღჭურვა 

სწავლებისა  და სწავლისთვის აუცილებელი 

ინვენტარით 

 

სასწავლო დარგის 

მენეჯერი; 

ტექნიკური 

მენეჯერი; 

2021-2022 

სასწავლო/სამუშაო 

გარემოს გაუმჯობესება 

ბიუჯეტი 

დასათვლელი და 

განსასაზღვრია 

მიმდინარე კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება, 

ინფრასტრუქტურის გამართვა, მოსწავლეთა 

საჭიროებაზე მორგებული სასწავლო გარემოს 

შექმნა/გაუმჯობესება 

ტექნიკური 

მენეჯერი, სკოლის 

ადმინიტრაცია 

2021-2022 

ბიბლიოთეკის სასწავლო 

და არასასწავლო 

ლიტერატურით შევსება 

- გადახალისება, 

ელექტრონული 

ბიბლიოთეკის 

პროგრამის შექმნა 

ბიუჯეტი 

დასათვლელი და 

განსასაზღვრია 

თანამედროვე ლიტერატურის შეძენა, ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის წესების გაადვილება - გაუმჯობესება, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოსწავლეთა ინფორმირებას ბიბლიოთეკაში 

არსებული ლიტერატურის შესახებ და გაადვილებს 

ბიბლიოთეკით სარგებლობას; 

ბიბლიოთეკარი; 

ისტ მენეჯერი; 

 

2021-2022 

მატერიალურ - 

ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესების 

პროგრამა 

დამატებით 

ხარჯებს არ 

საჭიროებს 

მატერიალურ - ტექნიკური  ბაზის ანალიზი და ანალიზის 

შესაბამისად მიმდინარე სასწავლო წლის მატერიალურ-

ტექნიკური განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

ტექნიკური 

მენეჯერი; 

2021-2022 

ადამიანური 

რესურსების 

განვითარების პროგრამა 

ბიუჯეტი 

დასათვლელი და 

განსასაზღვრია 

ადამიანური რესურსების კომპენტენციის გაზრდის მიზნით 

ტრენინგების, გადამზადების კურსების და სხვადასხვა 

ღონისძიებების დაგეგმვა  

საქმისწარმოებისა 

და ადამიანური 

რესურსების 

მართვის მენეჯერი, 

სკოლის 

ადმინისტრაცია 

2021-2022 

ბიუჯეტის პროექტი ბიუჯეტი 

დასათვლელი და 

განსასაზღვრია 

არსებული რესურსების გათვალისწინებით, სკოლის შემოსავალ-

გასავლის ანალიზი, აქტივებისა და პასივების განსაზღვრა 

ფინანსური 

მენეჯერი 

2021-2022 

სკოლის საქმიანობის 

მარეგულირებელი 

დამატებით 

ხარჯებს არ 

სკოლის სტრუქტურის, დებულების, შინაგანაწესისა და 

თანამდებობრივი ინსტრუქციების შექმნა, დახვეწა. 

საქმისწარმოებისა 

და ადამიანური 

მიმდინარე 

პროცესი 
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სამართლებრივი 

დოკუმენტების შექმნა 

საჭიროებს რესურსების 

მართვის მენეჯერი,; 

იურისტი, 

სტრუქტურული 

ერთეულები 

საქმისწარმოების 

ელექტრონული 

სისტემის დანერგვა 

ბიუჯეტი 

დასათვლელი და 

განსასაზღვრია 

საქმიანობის ელექტრონული სისტემის შექმნა ისტ მენეჯერი; 

საქმისწარმოებისა 

და ადამიანური 

რესურსების 

მართვის მენეჯერი, 

 

2021-2022 

შემუშავებულია და 

მოქმედებს 

საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციის პროგრამა 

დამატებით 

ხარჯებს არ 

საჭიროებს 

სტრატეგიის განსაზღვრა, მიზნის ჩამოყალიბება, პარტნიორების 

დადგენა, სკოლის მუდმივი რეკლამირების სისტემის შექმნა 

ინფორმაციული 

მენეჯერი; 

ადმინისტრაცია 

2021-2022 


