
 

«ვამტკიცებ»  

დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/  

28.02.2016 წ.    
                                                                                            
                           
 

                                                                          

                                               სამუშაო გეგმა 

                                               მარტი,  2016  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. სადიაგნოსტიკო ჯგუფის  აქტივობები 

                                          მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება! 

მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

კლასისდამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

ინგლისურ-რუსული ენების კვირეული 

გაკვეთილის ვიდეო გადაღება 

ღია ღონისძიებები 
 
 



თარიღი  დრო ღონისძიება ჩატარების 

ადგილი 

პასუხისმგებელი  

პირი 

                          პირველი კვირა   

04 მარტი 

პარასკევი 

14.00 კინემატოგრაფიის კლასიკური ნიმუშების ჩვენება სკოლის 

საკონფერენციო 

დარბაზი 

ზ.დუმბაძე 

მეორე  კვირა 

07 მარტი 

ორშაბათი 

09.00-14.00 კონკურსი „დედის მისალოცი ბარათი“  (1-4 კლასი) სკოლის დერეფანი თ.ჩაგანავა, დაწყებითი 

კლასის დამრიგებლები 

09 მარტი 

ოთხშაბათი 
14.00  საკლსო ჟურნალების წარმოების მონიტორინგი 23 კაბინეტი თ.ჩაგანავა, მ.პაპუნიძე 

10 მარტი 

ხუთშაბათი 

14.00 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საგნების  ორგანიზატორებთან 

შეხვედრა 
კლას კაბინეტები გ.ნაკაშიძე, რ.შავაძე, 

ლ.კვაჭანტირაძე, მ. 

ვასაძე, ლ.თურმანიძე,  

ნ.წერეთელი, 

ს.ბოლქვაძე, თ. ბერიძე 

11 მარტი 

პარასკევი 
14.00                         სკოლაში სანიტარული დღე სკოლის შენობა 

გ.ხუხუნაიშვილი, 

ხ. აბდალაძე 

 

 

მესამე კვირა 

14-19 მარტი 

ორშაბათი 

გეგმის 

მიხედვით 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საგნების  კვირეულის გახსნა კლას-კაბინეტები 

 

გ.ნაკაშიძე, რ.შავაძე, 

ლ.კვაჭანტირაძე, მ. 

ვასაძე, ლ.თურმანიძე,  

ნ.წერეთელი,ს.ბოლქვაძე, 

თ. ბერიძე  



მეოთხე   კვირა 

21 მარტი 

ორშაბათი 
14.00                         სკოლაში სანიტარული დღე 23 კაბინეტი 

გ.ხუხუნაიშვილი, 

ხ. აბდალაძე 

 

 

22 მარტი 

სამშაბათი 

14.00 VII-XII კლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა კლ კაბ 
X 21 
XI 22 
XII 20 

 

დირექტორის 

მოადგილე,კლასის 

დამრიგებლები, 

მშობლები 

 

23 მარტი 

ოთხშაბათი 

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 
 

დირექტორის 

მოადგილე,კლასის 

დამრიგებლები, 

მშობლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 მარტი 

ოთხშაბათი 

14.00 VII-XII კლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა კლ კაბ 
VIII 25 
IX 24 

 

დირექტორის 

მოადგილე,კლასის 

დამრიგებლები, 

მშობლები 

24 მარტი 

ხუთშაბათი განრიგის 

მიხედვით 

დიაგნოსტიკა II ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

 მათემატიკა-თ.კუჭავა 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები  და IX -ა კლასის 

მოსწავლეები  



24 მარტი 

ხუთშაბათი განრიგის 

მიხედვით 

დიაგნოსტიკა II ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

 მათემატიკა-თ.მახარაძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები  და IV -ბ 

კლასის მოსწავლეები  

25 მარტი 

პარასკევი 

განრიგის 

მიხედვით 

დიაგნოსტიკა II ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

 მათემატიკა-ლ.დავითაძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები  და III -ბ 

კლასის მოსწავლეები  

25 მარტი 

პარასკევი 

განრიგის 

მიხედვით 

დიაგნოსტიკა II ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

 მათემატიკა-ნ.ცეცხლაძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები  და II -ბ კლასის 

მოსწავლეები  

28 მარტი  

ორშაბათი 

განრიგის 

მიხედვით 

დიაგნოსტიკა II ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

 მათემატიკა-თ.ჩაგანავა 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები  და V-ა კლასის 

მოსწავლეები  

28 მარტი  

ორშაბათი 

განრიგის 

მიხედვით 

დიაგნოსტიკა II ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

 მათემატიკა-ნ.აჯიბა 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები  დაV II -ა 

კლასის მოსწავლეები  

29 მარტი 

სამშაბათი 

განრიგის 

მიხედვით 

დიაგნოსტიკა II ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

 მათემატიკა-გ.შალამბერიძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები ცენტრის 

წევრები  დაVII-ბ კლასის 

მოსწავლეები  

29 მარტი 

სამშაბათი 

განრიგის 

მიხედვით 

დიაგნოსტიკა II ეტაპი  -განმავითარებელი შეფასება  

 მათემატიკა-თ.სირაბიძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები  დაVIII -ა 

კლასის მოსწავლეები  



30 მარტი  

ოთხშაბათი 
14.00 

შეხვედრა „დიაგნოსტიკა -განმავითარებელი შეფასების“ ჯგუფთან 

 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები   

31 მარტი 

ხუთშაბათი 
14.00 შემაჯამებელი დავალებების შესრულების მონირორინგი 23 კაბინეტი ზ.ზაქარაძე, თ.ჩაგანავა 

 


