
«ვამტკიცებ»  

დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/  

27.11.2015 წ.    
                                                                                                                     

                                                                            სამუშაო გეგმა                                            

                                                                  დეკემბრის    2015 წელი  

                                                         ძირითადი  საქმიანობა:  
 

 

1. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

2. პორტფოლიოს ფესტივალი.    

3. მშობელთა კრება: 1 და 12 კლასი.  

4. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

5. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

6. საახალწლო ღონისძიებები 

                                          მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება! 

მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

კლასისდამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

სკოლა მასპინძლობს! 

კონკურსები, შეჯიბრებები 

ღია ღონისძიებები 
 
 
 



თარიღი  დრო ღონისძიება ჩატარების ადგილი პასუხისმგებელი  

პირი 

                          პირველი კვირა   

1 დეკემბერი 

სამშაბათი 
14.00 საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი 

 

23 კაბინეტი 

  

 

თამარ ჩგანავა, მანანა 

პაპუნიძე 

2 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
14.00 საბუნებისმეტყველო  კათედრის შეფასების IV ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

ლ.კვაჭანტირაძე და 

შეფასების ჯგუფის 

წევრები 

4 დეკემბერი 

პარასკევი 11.35-12.20 
   სამოდელო გაკვეთილი ბუნებისმეტყველებაში: 

       ადგილის გეგმა-წაკითხვა და შედგენა 
33 კაბინეტი 

ლ.კვაჭანტირაძე, 

ლ. მურადაშვილი და 

Vბ კლასის მოსწავლეები 

4 დეკემბერი 

პარასკევი 
14.00 საბუნებისმეტყველო  კათედრის შეფასების IV ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

ლ.კვაჭანტირაძე და 

შეფასების ჯგუფის 

წევრები 

     

მეორე  კვირა 

7 დეკემბერი 

ორშაბათი 
14.00 უცხოენების კათედრის შეფასების  ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

ნ. ვაშალომიძე და 

უცხოენების შეფასების 

ჯგუფის წევრები 

9 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 10.40-11.25 
ღია გაკვეთილი ჩვენი საქართველო - ქართლის სამეფო და 

ფარნავაზი 
32 კაბინეტი 

თ. შანიძე,მ.შოთაძე 

ლ.მურადაშვილი და მე-

6ა კლასის მოსწავლეები 

9 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
14.00 მათემატიკის  კათედრის შეფასების  ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

თ.კუჭავა და 

მათემატიკის შეფასების 

ჯგუფის წევრები 



11 დეკემბერი 

პარასკევი 
9.50-11.25 

სამოდელო  გაკვეთილი მათემატიკაში: „მრავალკუთხედები“ 

 
6 კაბინეტი 

თ.კუჭავა, შეფასების 

ჯგუფის წევრები და მე-

9 კლასის მოსწავლეები 

11 დეკემბერი 

პარასკევი 
14.00 მათემატიკის  კათედრის შეფასების  ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

თ.კუჭავა და შეფასების 

ჯგუფის წევრები 

მესამე   კვირა 

14 დეკემბერი 

ორშაბათი 
09-09.45 

ბრიტანეთის საბჭოს და მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული  პროექტის ფარგლებში - სამოდელო გაკვეთილი 

ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში. 
38 კაბინეტი 

 ნ. ვაშალომიძე, 

შეფასების ჯგუფის 

წევრები და VIII ბ 

კლასის მოსწავლეები 

14 დეკემბერი 

ორშაბათი 
14.00 უცხოენების კათედრის შეფასების  ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

ნ. ვაშალომიძე და 

შეფასების ჯგუფის 

წევრები 

14 დეკემბერი 

ორშაბათი 
14.00 დაწყებითი კათედრის შეფასების  ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

ლ.დავითაძე და 

შეფასების ჯგუფის 

წევრები 

15 დეკემბერი 

სამშაბათი 
12.25 – 13.10                 ღია გაკვეთილი სპორტში. 

სპორტული 

დარბაზი 

შ.კალაძე, თ 

კელეპტრიშვილი და   

VI ა კლასის 

მოსწავლეები. 

16 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 9.50-10.35 
სამოდელო გაკვეთილი მათემატიკაში:,,ვკითხულობთ და 

გამოვსახავთ რიცხვებს ათასამდე“ 
24 კაბინეტი 

ლ. დავითაძე, შეფასების 

ჯგუფის წევრები და მე-

3ბ კლასის მოსწავლეები 

16 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 14.00 დაწყებითი კათედრის შეფასების  ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

ლ.დავითაძე და 

შეფასების ჯგუფის 

წევრები 



17 დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
13.10-14.00. 

პრეზენტაცია- პირველადი დახმარების აღმოჩენა 

ექსტრემალურ სიტუაციებში მყოფი ადამიანებისთვის. 
38 კაბინეტი 

გ.ნაკაშიძე,რ. შავაძე,  ლ.  

მურადაშვილი,ექიმი  ხ. 

აბდალაძე და 8-ბ 

კლასის მოსწავლეები. 

17 დეკემბერი 

ხუთშაბათი 12.05 – 12. 40 

სტუმრად  ბიბლიოთეკაში  

ნ. დუმბაძის  - საბავშვო  ლექსების  გაცნობა  და  მხატვრულად  

წაკითხვა. 

ბიბლიოთეკა 

ხათუნა  წილოსანი 

მარინა  ღადუა  და  I ა  

კლასის  მოსწავლეები. 

17 დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
14.00 

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის შეფასების  ჯგუფის 

სხდომა.  
23 კაბინეტი 

მ.ჭყონია  და შეფასების 

ჯგუფის წევრები 

17 დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
14.15 საბუნებისმეტყველო  კათედრის შეფასების  ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

რ.შავაძე და შეფასების 

ჯგუფის წევრები 

18 დეკემბერი 

პარასკევი 
 09.50-10.35 

ღია გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში: ნაწერი 

რჩება უკუნისამდე 
35-ე კაბინეტი 

ლ. მელანაშვილი, 

ქ. გიორგაძე 

მე-8ა კლასის მოსწავლეები 

18 დეკემბერი 

პარასკევი 
14.00 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის შეფასების  ჯგუფის 

სხდომა.  
23 კაბინეტი 

მ.ბაუჟაძე, შეფასების 

ჯგუფის წევრები 

მეოთხე   კვირა 

21 დეკემბერი 

ორშაბათი 
10.40-11.25 

სამოდელო გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 

თემაზე:აქტიური მკითხველი 
33 კაბინეტი 

მ.ჭყონია  და მე-

7აკლასის მოსწავლეები 

21 დეკემბერი 

ორშაბათი 
14.00 

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის შეფასების  ჯგუფის 

სხდომა.  
23 კაბინეტი 

მ.ჭყონია  და შეფასების 

ჯგუფის წევრები 

21დეკემბერი 

ორშაბათი  
12.25-13.10 

სამოდელო გაკვეთილი ქიმიაში: ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე 

მოქმედი ფაქტორები 
37 კაბინეტი 

რ.შავაძე,შეფასების 

ჯგუფის წევრები და 

მე-10 კლასის 

მოსწავლეები 

21დეკემბერი 

ორშაბათი 
14.15 საბუნებისმეტყველო  კათედრის შეფასების  ჯგუფის სხდომა.  23 კაბინეტი 

რ.შავაძე და შეფასების 

ჯგუფის წევრები 



22 დეკემბერი 

სამშაბათი 
12.25-13.10  

მხატვრულად,გამომეტყველებით კითხვა. აფორიზმები და 

ნაწყვეტები ,,ვეფხისტყაოსნიდან“. 
ბიბლიოთეკა 

თ.  მახარაძე 

ნ.ცეცხლაძე,მ. ღადუა და 

მე-4-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

22 დეკემბერი  

სამშაბათი 
14.00 საშობაო  ღონისძიება „ალილო“. 

სააქტო 

დარბაზი 

ვ. ტიხომირივა,                      

ლ. კვაჭანტირაძე და მე-

5-ა კლასის 

მოსწავლეები 

23 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 12.25-13.10 
საახალწლო ღონისძიება „წელო, წელო ახალო“. 

 
22 კაბინეტი 

ვ.ტიხომიროვა, თ. 

მახარაძე და მე4-ბ 

კლასისი მოსწავლეები 

23 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 12.25-13.10 სამოდელო გაკვეთილი ისტორიაში -„ოსმალები ახლო აღმოსავლეთში“ 33 კაბინეტი 

მ.ბაუჟაძე, შეფასების 

ჯგუფის წევრები და 

7აკლასის მოსწავლეები 

23 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
14.00 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის შეფასების  ჯგუფის 

სხდომა.  
23 კაბინეტი 

მ.ბაუჟაძე, შეფასების 

ჯგუფის წევრები 

24 დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
        14.00 

ქართველური, ენების სათავეებთან- ლიტერატურულ 

მხატვრული კომპოზიცია 

სააქტო 

დარბაზი 

ქეთევან გიორგაძე,ნატო 

ქავჟარაძე 

25 დეკემბერი 

პარასკევი 
12.25-13.10 

 მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა-კონკურსი თემაზე 

,,ჯადოსნური ხელები“ 
27 კაბინეტი 

ნონა ცეცხლაძე,მანანა 

პაპუნიძე,თინათინ 

მახარაძე 

25 დეკემბერი 

პარასკევი 
13. 00 საზეიმო  დილის  ჩატარება 

სააქტო 

დარბაზი 

ხ.  წილოსანი  და  

პირველი  კლასის  

მოსწავლეები. 

29 დეკემბერი 

სამშაბათი 
13.00 

საახალწლო   ღონისძიება ,,ტყის  ზღაპარი’’.ერთობლივი 

ღონისძიება. მე-3ა და მე-4ა კლასები. 

სააქტო  

დარბაზი 

ლეილა თურმანიძე, 

მზია  ვასაძე. 

 


