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                                                                      დეკემბრი ,  2016 წელი  

                                                              ძირითადი საქმიანობა 

 

  
 

 

1. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

2. მშობელთა კრება: 1 - 12 კლასები.  

3. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

4. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

5. შემაჯამებელი სამუშაოების მონიტორინგი 

6. საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი 

 

                                 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 

ხუთშაბათი 11.35 
ვინ მოკლა ილია? ( დოკუმენტური ფილმის ჩვენება და 

ანალიზი) 
აუდიტორია 47 

მე-6 ა კლასის 

მოსწავლეები და 

ნ.ქავჟარაძე 

2 დეკემბერი 

      პარასკევი 14       შეხვედრა  პოეტთან სააქტო დარბაზი ქ. გიორგაძე 

2 დეკემბერი 

პარასკევი 
  საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი აუდიტორია 23 

მ. პაპუნიძე              

თ.  ჩაგანავა 

                                                                                     მეორე  კვირა 

5 დეკემბერი 

ორშაბათი 
  გაკვეთილების ვიდეოგადაღება   

5 დეკემბერი 

ორშაბათი 
 შემაჯამებელი წერების მონიტორინგი აუდიტორია 23 ადმინისტრაცია 

6  დეკემბერი 

სამშაბათი 
12.30 გაკვეთილი- ,,კახეთი“ აუდიტორია 40 

მ.ბაუჟაძე Vა კლასი 

ლ.შოთაძე 

7 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
13.15 

საჩვენებელი გაკვეთილი ფიზიკაში - შემაჯამებელი 

გაკვეთილი „ სითბური მოვლენები“ 
აუდიტორია 33 

მე-8ა კლასის 

მოსწავლეები და ს. 

ბოლქვაძე  

8 დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
9. 50  

სამოდელო გაკვეთილი ბუნებისმეტყველებაში: ადგილის გეგმა-

წაკითხვა და შედგენა 
აუდიტორია 43 

ლ.კვაჭანტირაძე Vბ 

კლასი 

8 დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
11.35 გაკვეთილი - ფარნავაზ მეფე და ქართლის სამეფო აუდიტორია 47 თ.შანიძე  VIა კლასი 

9 დეკემბერი 

პარასკევი 
10.40 

კვადრატული ფესვის შემცველი გამოსახულების 

გამარტივება 
აუდიტორია 33  

VIIIა კლასის 

მოსწავლეები, გ. 

შალამბერიძე 



  მათემატიკის საკონტროლო წერების მონიტორინგი  თამარ ჩაგანავა 

                                                                                                    მესამე   კვირა 

12  დეკემბერი 

ორშაბათი 
13.15      კვება და ჯანმრთელობა - სკოლის ექიმის სტუმრობა აუდიტორია 32 

ნ. გრძელიძე,  

ხ. აბდალაძე  

VII ბ კლასი 

12  დეკემბერი 

ორშაბათი 
9.50 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

გ.შალამბერიძე 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

VI-ბ კლასი 

12  დეკემბერი 

ორშაბათი 
10.40 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

გ.შალამბერიძე 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

VI-ბ კლასი 

12  დეკემბერი 

ორშაბათი 
10.40 რიცხვების გამრავლება და გაყოფა სხვადასხვა ხერხით აუდიტორია 26 

 IIIა კლასის 

მოსწავლეები,  

ნ.წერეთელი            

ნ. ცეცხლაძე 

13  დეკემბერი 

სამშაბათი 
    გაკვეთილის ვიდეოგადაღება  მ. პაპუნიძე 

13  დეკემბერი 

სამშაბათი 
9.50 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

V-გ კლასი 

13  დეკემბერი 

სამშაბათი 
10.40 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

ნ.აჯიბა 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

V-ბ კლასი 



14 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
11.35 საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში აუდიტორია 35 

მე-9ა კლასის 

მოსწავლეები და თ. 

სირაბიძე 

14  დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
9.50 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

V-ა  კლასი 

14  დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
10.40 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

მ.ვასაძე 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

IV-ა  კლასი 

15  დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
9.50  

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ჩვენება და 

ანალიზი 
აუდიტორია 37 

 XI კლასის 

მოსწავლეები 

მაყვალა მამულაძე 

და მე-11 კლასის 

მოსწავლეები 

15  დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
9.50 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

ნ.წერეთელი 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

III-ა  კლასი 

15  დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
10.40 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

ე.მიქაია 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

II-ბ   კლასი 

16 დეკემბერი 

პარასკევი 
14.10  

 

„საახალწლო ტრადიციები  საქართველოს  სხვადასხვა  

კუთხეში“---------პრეზენტაცია. კლასსაათი. 

აუდიტორია 35 

ლეილა  

მურადაშვილი და 

მე-9ა  კლასის 

მოსწავლეები. 



16 დეკემბერი 

პარასკევი 
9.50 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

ნონა ცეცხლაძე 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

III-ბ  კლასი 

16 დეკემბერი 

პარასკევი 
10.40 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

ხ.წილოსანი 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

II-ა   კლასი 

მეოთხე  კვირა 

19  დეკემბერი 

ორშაბათი 
12.30 მხიარული სტარტები სპორტდარბაზი 

შ.კალაძე; თ 

კელეპტრიშვილი 

და IIIა და IIIბ  

კლასის 

მოსწავლეები 

19 დეკემბერი 

ორშაბათი 
9.50 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

ლ.დავითაძე 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

IV-ბ  კლასი 

19  დეკემბერი 

ორშაბათი 
     14 სთ  სპექტაკლის ნახვა,,პრინცესას საოცნებო ახალი წელი“ საბავშვო თეატრი 

ნ.ცეცხლაძე და 3-ბ 

კლასის 

მოსწავლეები 

20  დეკემბერი 

სამშაბათი 
9. 50. ,,დავითი  და საქართველო ‘--- ღია  გაკვეთილი აუდიტორია 25      

მე-4ა  კლასის 

მოსწავლეები და  

მზია  ვასაძე 

20 დეკემბერი 

სამშაბათი 
10.20 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

ხ.ხოფერია 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

I-გ  კლასი 



20  დეკემბერი 

სამშაბათი 
13.20 

პროექტი გაეროს სხდომა.   (იმიტაცია) 

 
საკლასო ოთახი ლ.შოთაძე 

20  დეკემბერი 

სამშაბათი 
14.10 

 კლასსაათი  „საახალწლო ტრადიციები“ 
აუდიტორია 36 

ნ. ვაშალომიძე 

9ბ კლასის 

მოსწავლეები 

21 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
10.20 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

ლ.თურმანიძე 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

I-ბ კლასი 

21 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
 გაკვეთილების ვიდეოგადაღება  მ. პაპუნიძე 

21 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
     10.40 საჩვენებელი გაკვეთილი - „ პროგრესიები“ აუდიტორია 36 

მე-9ბ კლასის 

მოსწავლეები და თ. 

კუჭავა 

22  დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
9.40 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

თ.ტარაპაიძე 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

I-დ  კლასი 

22  დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
      9.50 ,,ჩემი ქალაქის წერილობითი ენა,, პროექტის პრეზენტაცია. აუდიტორია 30 ლილი მელანაშვილი 

22  დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
    9.50 დიალოგი The castle აუდიტორია 27 

3ბ კლასის 

მოსწავლეები და 

ნატო საბაშვილი 

22 დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
   14.00 საშობაო ღონისძიება სააქტო დარბაზი 

5-ა კლ.  

მოსწავლეები.           

ვ.ტიხომიროვა, 

მ. ბაუჟაძე. 



23  დეკემბერი 

პარასკევი 
10.20 დიაგნოსტიკური კვლევა მათემატიკაში 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

თ.მახარაძე 

ზ.დუმბაძე 

მ.პაპუნიძე 

I-ა  კლასი 

23  დეკემბერი 

პარასკევი 
   14.00 საახალწლო  ღონისძიება სააქტო  დარბაზი 

5-გ კლ. 

მოსწავლეები.  

ვ.ტიხომიროვა, მ. 

მამულაძე. 

მეხუთე კვირა 

26  დეკემბერი 

ორშაბათი 
14.05 შევიკრიბოთ საახალწლო ნაძვის ხესთან სააქტო დარბაზი 

5-ბკლ. ნარგიზ 

აჯიბა,ვალია 

ტიხომიროვა 

26  დეკემბერი 

ორშაბათი 
13.00 საახალწლო ზეიმი აუდიტორია 27 

ნ.ცეცხლაძე.ვ.ტიხო

მიროვა და 3-ბ 

კლასის 

მოსწავლეები 

27  დეკემბერი 

სამშაბათი 
13.00 საახალწლო ღონისძიება სააქტო დარბაზი 

ლ.დავითაძე  IVბ        

კლასის 

მოსწავლეები და 

მშობლები 

28  დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
      13. 30 საახალწლო  ღონისძიება სააქტო  დარბაზი 

ხ. წილოსანი II ა  

კლასის 

მოსწავლეები  და  

მშობლები 

28 დეკემბერი 

ოთხშაბათი 
1040-1125 საახალწლო ღონისძიება-„მარჯვე ხელები“. რესურს ოთახი 

სპეც.პედაგოგი 

ი.ზოიძე, მშობლები 

და მოსწავლეები 



29  დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
12.00 საახალწლო ღონისძიება სააქტო  დარბაზი 

1 ა, ბ, გ ,დ 

კლასების 

მოსწავლეები და 

მასწავლებლები 

29  დეკემბერი 

ხუთშაბათი 
 ახალი წელია....თოვლი გვესალმება 

გასართობი 

ცენტრი 

ნ. წერეთელი და 

მშობლები 

 


