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«ვამტკიცებ»  

დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/  

28.11.2014 წ.    
                                                                                          სამუშაო გეგმა                                            

                                                                                   დეკემბერი, 2014 წელი  

                                                                          ძირითადი საქმიანობა:  
 

 
 

1. სპორტული თამაშები. 

2. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

3. პორტფოლიოს ფესტივალი.    

4. მშობელთა კრება: 1-12 კლასი.  

5. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

6. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

7. მოსწავლეთა ცოდნის დონის დიაგნოსტიკა ფიზიკაში: 7,8,9,10,11,12კლასები. 

8. მე-8 კლასის მასწავლებელთა პროფესიული კომპეტენცია 

 

 

თარიღი  დრო ღონისძიება ჩატარების ადგილი პასუხისმგებელი  

პირი 

   მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება! 

მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

კლასისდამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

სკოლა მასპინძლობს! 

კონკურსები, შეჯიბრებები 

ღია ღონისძიებები 
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  პირველი კვირა   

01დეკემ. 

ორშ. 
14.00 სთ შეხვედრა სკოლის პედაგოგებთან.  

I სართ. 

მე-6 კაბინ.  

 

თამარ ჩაგანავა 

02 დეკ. 

სამშ. 
 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

02 დეკ. 

სამშ. 

14.00 საკონტროლო წერების მონიტორინგი: 

ქართულ ენესა და ლიტერატურაში, მათემატკაში და 

ფიზიკაში 

№ თ.ჩაგანავა 

მ.პაპუნიძე 

 

03 დეკ. 

ოთხ. 
 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

04 დეკ. 

ხუთ. 
9.00-09.45 

საჩვენებელი გაკვეთილი ინგლისურ ენაში თემაზე: « Fit and 

well» 

№28 

კაბინეტ. 
 

ნ. გრძელიძე, 

ნ.საბაშვილი, 

V-ა კლასის 

მოსწავლეები 

05 დეკ. 

პარას. 
9.00- 9.45 სთ ღია გაკვეთილი-პრეზენტაცია: «В торговом центре» 

III სართ. 

36-ე კაბინეტი 

მაყვალა მამულაძე 

და მე-9 კლასის 

მოსწავლეები 

05 დეკ. 

პარას. 
9.45- 10.30 სთ 

ღია გაკვეთილი ჩვენი საქართველო“- თემა: „ჩვენი წინაპრების 

რწმენა-წარმოდგენები“ 

III სართ. 

30-ე კაბინეტი 

თეა შანიძე 

და მე-6ა კლასის 

მოსწავლეები 

05 დეკ. 

პარას. 
14.00 

რეპრესიების ეპოქის ფილმის ჩვენება/გ.აბულაძის ფილმი 

„მონანიება“ 
სააქტო დარბაზი 

ქ.გიორგაძე, 

სკოლის პედაგოგები და 

მოსწავლეები 

05 დეკ. 

პარას 
14.00 სამეურვეო საბჭოს სხდომა 

სკოლის 

ბიბლიოთეკა 

სამეურვეო საბჭოს 

წევრები, სკოლის 

ადმინისტრაცია 

  მეორე კვირა   
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08 დეკ. 

ორშ. 
9.00-10.45 კომპიუტერული ტესტირება 

IV სართ. 

50-ე კაბინეტი 

ნინო ვაშალომიძე ნატო 

საბაშვილი და მე-6ბ 

კლასის მოსწავლეები 

08 დეკ. 

ორშ. 
 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

09 დეკ. 

სამშ. 
09.00 გეომეტრიული ფიგურები. ჯგუფური მუშაობა 

3 სართ. 

№32-ე ოთახი 

ნარგიზ აჟიბა 

თამარ ჩაგანავა, 

გოგი შალამბერიძე და 

მე-7ა კლასის 

მოსწავლეები. 

09 დეკ. 

სამშ. 
9.50-10.35 კომპიუტერული ტესტირება 

IV სართ. 

50-ე კაბინეტი 

ნინო ვაშალომიძე ზურა 

დუმბაძე და მე-6ა 

კლასის მოსწავლეები 

09 დეკ. 

სამშ. 
9.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი ინგლისურ ენაში თემაზე: « Class 

composition» 

№28 

კაბინეტ. 
 

ნ.საბაშვილი, 

მ.მამულაძე, 

V-ა კლასის 

მოსწავლეები 

10 დეკ. 

ოთხ. 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 

თემაზე: 

„გრამატიკის მნიშვნელობა დაწყებით კლასებში“ 

II სართული 24 

კაბინეტი 

ლ.დავითაძე, 

ნ.წერეთელი და მე-2 

კლასის მოსწავლეები 

10 დეკ. 

ოთხ. 
11.05-11.40 

საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში თემაზე: 

„გაიზარდა თუ შემცირდა“ 

II სართული 26 

კაბინეტი 

ნ.წერეთელი, ხ. 

წილოსანი და I-ა 

კლასის მოსწავლეები 

11 დეკ. 

ხუთ. 
10.25-11.00 

საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში თემაზე: 

ვიყენებთ მათემატიკურ ნიშნებს<, >, =“ 

II სართული 27 

კაბინეტი 

ნ.ცეცხლაძე, 

 ლ.დავითაძე და I-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

11 დეკ. 

ხუთ. 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში თემაზე: 

„ლეგენდა თბილისზე“ 
II სართული 20 

კაბინეტი 

ხ. წილოსანი, თ. 

მახარაძე და  მე-4 

კლასის მოსწავლეები 
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12 დეკ. 

პარ. 
09.00-09.45 

ღია გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ისტ-ის 

გამოყენებით 

მე-4 სართული 

№50 კაბინეტი 

ნ.ქავჟარაძე, 

ზ.დუმბაძე  და მე-6-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

12 დეკ. 

პარ. 
12.25-13.10 პრეზენტაცია ხელოვნებაში-მოდერნისტი მხატვრები 

მე-2 სართული  

№28 კაბინეტი 

მ.კახიძე,  

მ.ჭყონია, 

მე-5-ა კლასის 

მოსწავლეები 

12 დეკ. 

პარ. 
14.00 შეჯიბრება მაგიდის ჩოგბურთში 

სპორტული 

დარბაზი 
მასწავლებლები 

  მესამე კვირა   

15 დეკ. 

ორშ. 
09.00-09.45 კონკურსი ვიქტორინა „სადაც ვშობილვარ, გავზრდილვარ“ 

მე-2 სართული   

№25 კაბინეტი 

მ.ვასაძე, 

ვ.ტიხომიროვა, 

მე-2-ა კლასის 

მოსწავლეები 

15 დეკ. 

ორშ. 
09.50-10.35 ღია გაკვეთილი ისტორიაში: თემაზე  „არაბული ესპანეთი“ 

III 

სართული№32 

კაბინეტი 

მ.ბაუჟაძე, 

მ. შოთაძე, 

VII-ა კლასის 

მოსწავლეები 

16 დეკ. 

სამშ. 
09.00-09.45 

ღია გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 

ტექნოლოგიების გამოყენებით  თემაზე: ზმნა 

III სართ. 

30-ე კაბინეტი 

მ.ჭყონია, 

მ.კახიძე და მე-6 -ა 

კლასის მოსწავლეები 

16 დეკ. 

სამშ. 
11.35-12.20 

ღია გაკვეთილი რუსულ ენასა და ლიტერატურაში  თემაზე: “Новыи 

год, Рождество” 

III სართ. 

32-ე კაბინეტი 

მ.კახიძე 

ს.ბოლქვაძე, 

და მე-7 -ა კლასის 

მოსწავლეები 

16 დეკ. 

სამშ. 
14.00 საკლასო ჟურნალების წარმოების მონიტორინგი 

№23 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა 

მ.პაპუნიძე 

17 დეკ. 

ოთხ. 
10.40-11.25 

დიაგნოსტიკური სამუშაო რუსულ ენაში (მოსმენა, კითხვებზე 

პასუხი, შინაარსის გადმოცემა)  
III სართ. 

36-ე კაბინეტი 

მაყვალა მამულაძე 

და მე-9 კლასის 

მოსწავლეები 
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18 დეკ. 

ხუთ. 
09.50-10.35 სასწავლო პროექტი ქართულში: მიწის ყივილი 

III სართ. 

36-ე კაბინეტ 

ნ.ქავჟარაძე, 

ლ.მელანაშვილი და 

მე-9 კლასის 

მოსწავლეები 

18 დეკ. 

ხუთ. 
13.15-14.00 

ღია გაკვეთილი  ტექნოლოგიების გამოყენებით ქართულ ენასა 

და  ლიტერატურაში თემაზე: ვუმღერ სამშობლოს 

III სართ. 

37-ე კაბინეტ 

ქ.გიორგაძე, 

ნ.ქავჟარაძე,და 

მე-7-ბკლასის 

მოსწავლეები 

19 დეკ. 

პარას. 
12.25-13.10 ნახატების გამოფენა თემაზე: „ზამთარია ზამთარია“ 

II სართული 22 

კაბინეტი 

თ. მახარაძე,      ლ. 

დავითაძე და მე-3-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

19 დეკ. 

პარას. 

გრაფიკის 

მიხედვით 
ელექტრონული პორტფოლიოს ფესტივალი  

Kancelaria6@gmai

l com 
მასწავლებლები 

  მეოთხე კვირა   

22 დეკ. 

ორშ. 
13.15-14.00 პროექტი „დაკარგული ქალაქები“ 

III სართ. 

36-ე კაბინეტი 

თეა შანიძე< ნინო 

ვაშალომიძე; 

 მე-6ა და 6ბ კლასების 

მოსწავლეები 

 

23 დეკ. 

სამშაბ. 

14.00-16.00 ლიტერატურულ-მხატვრული კომპოზიცია:  ლაზური 

პოეზიის ნაკვალევზე.  

სააქტო დარბაზი ქ.გიორგაძე, მ.ჭყონია, 

ნ.ქავჟარაძე, 

ლ.მელანაშვილი 



6 

 

23 დეკ. 

სამშაბათი 

14.00 I-VI კლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა კლ კაბ 

Iა 26 

Iბ 27 

IIა 25 

IIბ 24 

IIIა 21 

IIIბ 22 

IV 20 

Vა 28 

Vბ 29 

VIა 30 

VIბ 31 
 

კლასის დამრიგებლები 

24 დეკ. 

ოთხ. 
11.35-12.20 

გაკვეთილის პრეზენტაცია ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 

თემაზე: „ვეფხისტყაოსნის“ პერსონაჟების კვალდაკვალ 

III სართ. 

35-ე კაბინეტი 

მ.ჭყონია, მ.კახიძე, 

და მე-10 კლასის 

მოსწავლეები 

24 დეკ. 

ოთხ. 
11-35-12.20 საახალწლო გაზეთის გამოშვება 

II სართული 25 

კაბინეტი 

ლ.თურმანიძე, 

მ,ვასაძე და მე-3-ა 

კლასის მოსწავლეები 

24 დეკ. 

ოთხ. 

14.00 VII-XII კლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა კლ კაბ 
VII 26 
VII 27 
VIII 25 
IX 24 
X 21 
XI 22 
XII 20 

 

კლასის დამრიგებლები, 

მშობლები 

25 დეკ. 

ხუთ. 
12.25-13.10 

საახალწლო წარმოდგენა „თოვლის ბაბუს  ჯადოსნური ჩანთა“ 

სპეკტაკლის შემდეგ კლასში საახალწლო ფეირვერკები. 
II სართული 24 

კაბინეტი 

ლ.დავითაძე, 

ნ.წერეთელი და მე-2 

კლასის მოსწავლეები 
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25 დეკ. 

ხუთ. 
14.00 

ლიტერატურული საღამო-„სახლი ზღვის პირას [იაშა 

თანდილავას პოეტური კრებულის პრეზენტაცია] 
სააქტო დარბაზი 

ქ.გიორგაძე, 

მასწავლებლები და 

სკოლის მოსწავლეები 

26 დეკ. 

პარ. 
14.00 

ლიტერატურულ პროექტის „ დაამატე მარგალიტის“ 

პრეზენტაცია 

III სართ. 

35-ე კაბინეტი 

მ. ჭყონია 

მასწავლებლები და 

სკოლის მოსწავლეები 

26 დეკ. 

პარ. 
12.25-13.10 საახალწლო კარნავალი „„საშობაო სიზმრები““ 

II სართული 

20კაბინეტი 

ხ.წილოსანი, 

ლ.დავითაძე და მე-4 

კლასის მოსწავლეები 

26 დეკ. 

პარ. 
12.25-13.10 საახალწლო კარნავალი „ტყის საახალწლო ზღაპარი“ 

II სართული 25 

კაბინეტი 

მ.ვასაძე, 

ნ.ცეცხლაძე 

 და მე-2-ა კლასის 

მოსწავლეები 

26 დეკ. 

პარ. 
12.25-13.10 

ინგლისური ენა და ლიტერატურა "ბრიტანული საშობაო 

ტრადიციები" 

II სართული 

29კაბინეტი 

ნ.გრძელიძე, 

ნ. ვარშალომიძე და მე-5-

ბ კლასის მოსწავლეები 

26 დეკ. 

პარ. 
11.05-11.40 საახალწლო კარნავალი „ახალი წლის ჟადოსნური ღამე“ 

II სართული 25 

კაბინეტი 

ნ.ცეცხლაძე, 

მ.ჭყონია, 

 და 1-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

29 დეკ. 

ორშ. 
12.25-13.10 საახალწლო კარნავალი ”საშობაო ზღაპარი” 

II სართული 25 

კაბინეტი 

ლ.თურმანიძე, 

მ,ვასაძე და მე-3-ა 

კლასის მოსწავლეები 
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29 დეკ. 

ორშ. 
11.05-11.40 საახალწლო კარნავალი „თოვლი გვესალმება ციდან“ 

II სართული 26 

კაბინეტი 

ნ.წერეთელი, 

მ,ვასაძე და მე-I-ა 

კლასის მოსწავლეები 

29 დეკ. 

ორშ. 
11.35-12.20 საახალწლო კარნავალი „მრავალჟამიერ ახალ წელს“ 

II სართული 22 

კაბინეტი 

თ. მახარაძე, 

მ,ვასაძე და მე-3-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

30 დეკ. 

სამშ 
12.00 პედაგოგიური საბჭოს სხდომა სააქტო დარბაზი 

მასწავლებლები, 

ადმინისტრაცია 

 
 


