
განხილულია  და დამტკიცებულია 

პედსაბჭო-             

                                                                        

შპს  ბათუმის მომავლის სკოლა 

განვითარების ერთწლიანი გეგმა 

2020–2021 სასწავლო წელი(პროექტი) 

შპს ბათუმის მომავლის სკოლა ახორციელებს სასწავლო პროცესს სწავლების სამივე 

(დაწყებითი,საბაზო,საშუალო) საფეხურზე. სასწავლო პროცესის მთავარი მიზანია ხელი 

შეუწყოს მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის სრულად წარმოჩენას.მოსწავლეებს 

შეუქმნას სათანადო პირობები, რათა იძულებითი არდადეგების შემდეგ მოახდინონ მშვიდ 

ატმოსფეროში საკუთარი ცოდნის ფორმირება. 

ამ მიზნის მისაღწევად მომავლის სკოლამ გაითვალისწინა რა წინა სასწავლო წლის 

,იძულებითი არდადეგებისა და დისტანციური სწავლების შედეგები და მიზნად დაისახა 

,რომ განათლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და თანამედროვე სტანდარტით სწავლების 

მიზნით, გააუმჯობესოს სკოლის ინფრასტრუქტურა , შეცვალოს სკოლო შენობა და 

გაითვალისწინოს მთავრობის ყველა,მიღებული რეკომენდაცია,რაც გამომდინარეობს 

მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან. 

შპს  ბათუმის მომავლის სკოლის დირექცია თვლის ,რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ 

გარემოს, რომელშიც ხორციელდება საგანმანათლებლო - მომსახურეობის პროცესი. 

 

 შესასრულებელი 

საკითხები 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

შემსრულებელი შესრულები

ს ვადა 

რესურსები ბიუჯეტი შენ

იშვ

ნა 

1 სკოლის მისიისა და 

მიზნების 

გადახედვა და 

მორგება შექმნილ 

გამოწვევაზე და 

თანამედროვე 

სწავლებაზე. 

დირექტორი 

ცირა ქასრაძე 

პედაგოგები 2020წლის 

აგვისტო 

ადამიანური   

2 ახალი სკოლის 

შენობის 

რეკონსტრუქცია და 

მოწესრიგება 

დერეფნებისა და 

საკლასო 

ოთახებისათვის 

კოსმეტიკური 

რემონტის  

ჩატარება (სამი 

დირექტორი 

ცირა ქასრაძე 

დაქირავებული 

მუშახელი 

2020 წლის 

აგვისტო-

სექტემბერი 

ადამიანური  

ფინანსური 

40000 

ლარი 

 



სართული) 

3 სასწავლო მერხების 

განახლება 

დირექტორი 

ცირა ქასრაძე 

 2020 წლის 

სექტემბერი 

ადამიანური  

ფინანსური 

2000ლარი  

4 სკოლის 

მატერიალური 

ბაზის 

გაუმჯობესებისათვ

ის  

ლაბორატორიის 

ოთახის 

მოწესრიგება 

 

 

 

დირექტორი:

ცირა ქასრაძე 

  

2020წლის 

აგვისტო 

სექტემბერი 

 

ადამიანური 

ფინანსური 

1000ლარი  

5 ბიბლიოთეკის 

განახლება და 

ახალი 

ლეტერატურის 

შეძენა 

 

 

 

 

დირექტორი 

ცირა 

ქასრაძე; 

 

ბიბლიოთეკარი 2020წლის 

აგვისტო.წ

ლის 

განმავლობა

ში 

ადამიანური 

-

მატერიალუ

რი 

ფინანსური 

2000 ლარი  

6  

2020-2021 სასწავლი 

წლის 

დაწყებისთვის 

საქართველოს 

განათლებისა და 

ჯანდაცვის 

სამინისტროების 

მიერ 

შემუშავებული 

რეკომენდაციების 

დაცვა.(სველი 

წერტილების 

მოწესრიგება,დეზო

ბარიერისა და 

პირბადეების 

რეზერვის 

შეძენა,ზედაპირები

ს სანიტარული 

დამუშავება,ჰიგიენ

ური საშუალებების 

შეძენა.)სკოლის 

თანამშრომლობა და 

ყველა 

რეკომენდაციის 

გათვალისწინება 

ეპიდ.ვითარებიდან 

გამომდინარე. 

 

ცირა 

ქასრაძე,ნუკრ

ი 

ჯაფარიძე,თე

ა 

მიქანაძე,ნუნ

უ ჩხაიძე. 

სკოლის 

დირექცია,მნე,ს

ამედიცინო და 

ტექნიკური 

პერსონალი. 

წლის 

განმალობა

ში 

ადამიანური 

ფინანსური 

10 000ლ  



7 მოსწავლეთა 

თვითმართველობი

ს მუშაობისათვის 

ხელის შეწყობა 

სასწავლო 

ნაწილი 

პედაგოგები წლის 

განმალობა

ში 

ადამიანური  

ფინანსური 

1000ლ  

8 სასწავლო 

პროგრამების 

გამრავალფეროვნებ

ა 

 

დირექტორი 

სასწავლო 

ნაწილები 

 

პედაგოგები წლის 

განმალობა

ში 

ადამიანური 

ფინანსური 

400 ლ  

9 მოდიფიცირებული 

ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის 

შედგენა 

 

დირექტორი 

სასწავლო 

ნაწილი 

 

 2020წლის 

სექტემბერი 

ოქტომბერი 

ადამიანური 

მატერიალუ

რი 

ფინანსური 

100ლ  

10 ე.ს.გ და 

სტანდარტების 

განხილვა დანერგვა 

დირექტორი 

სასწავლო 

ნაწილები 

 

პედაგოგები 2020წლის 

სექტემბერი 

ადამიანური   

11 სასკოლო გეგმის 

შეფასებისათვის 

გამოკითხვების 

ჩატარება 

დირექტორი; 

კათედრები 

პედაგოგები 2020 წლის 

ოქტომბერი

-მაისი 

ადამიანური 

ფინანსური 

200ლ  

12 ექიმისა და 

ფსიქოლოგის 

დახმარებით 

მოსწავლეებში 

პირადი ჰიგიენისა 

და ჯანსაღი წესის  

დაცვისათვის 

თეორიული 

კონფერენციების 

ჩატარება და 

აგიტაციის მიზნით  

მარათონული 

გარბენის მოწყობა  

დირექტორი 

ცირა 

ქასრაძე,თეა 

მიქანაძე,ირმ

ა 

ფეიქრიშვილ

ი 

ექიმი 

ფსიქოლოგი 

პედაგოგები 

2020წლის  

ოქტომბერი

-ნოემბერი 

ადამიანური 500 ლარი  

13 სკოლაში მშობელთა 

ჩართულობის 

გააქტიურების 

მიზნით ,შეხვედრა 

მშობელთა 

სატათბიროსთან 

თვეში 

2ჯერ.აქტივობები 

და გასვლები 

ერთობლივი 

ძალებით:მშობლები 

,მოსწავლეები,მასწა

დირექტორი 

ცირა ქასრაძე 

პედაგოგები,კუ

რატორები 

წლის 

განმავლობა

ში.2020 

წლის 

ნოემბერი,2

021წლის 

აპრილი 

ადამიანური

,ფინანსური 
 

500ლარი  



ვლებლები 

 

 

 

14 სასწავლო–

აღმზრდელობითი 

საქმიანობის 

კულტურის 

ამაღლებაზე 

ზრუნვა 

დირექტორი 

სასწავლო 

ნაწილი 

 

პედაგოგები წლის 

განმავლობა

ში 

ადამიანური   

15 

 

სასწავლო პროცესის 

შეუფერხებლად და 

კვალიფიციურ 

დონეზე 

წარმართვისთვის 

,ყველა რესურსის 

გამოყენება ,რათა 

გაუმჯობესდეს 

დისტანციური 

სწავლება და 

მონიტორინგის 

განხორციელება  

 

დირექტორი 

 

 

 

 

სასწავლო 

ნაწილი 

წლის 

განმალობა

ში 

ადამიანური

,ფინანსური 

1800  

16 მოსწავლეებში 

წიგნიერების 

ამაღლების მიზნით 

წიგნის კვირეულის 

ჩატარება ; 

ლიტერატურული 

მარათონის 

მომზადება. 

დირექტორი 

 

დამრიგებლები 2020 წლის 

ნოემბერი 

2021აპრილ

ი 

ადამიანური 

ფინანსური 

200 ლარი  

17 პედაგოგთა 

პროფესიული 

განვითარებისა–

თვის ხელშეწყობა 

თანადაფინანსება 

(მათის სურვილის 

შემთხვევაში) 

დირექტორი 

 

ფინანსური 

მენეჯერი 

წლის 

განმავლობა

ში 

ადამიანური  

ფინანსური 

1000 ლ  

18 მოსწავლეთა 

სურვილის 

გათვალისწინებით 

სხვადასხვა 

კლუბების 

შექმნისათვის 

ზრუნვა 

დირექტორი 

 

სასწავლო 

ნაწილი 

წლის 

განმავლობა

ში 

ადამიანური   

19 მასწავლებელთა 

კარიერული 

წინსვლისა და 

განვითარებისთვის 

პედაგოგების 

დირექტორი 

 

სასწავლო 

ნაწილი,კათედ

რები 

2020ლის 

დეკემბერი 

2021 წლის 

ივნისი 

ადამიანური   



ხელშეწყობა.სხვადა

სხვა შეხვედრებისა 

და ტრენინგების 

მოწყობა. 

20 სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიის 

მოვლა -

პატრონობაზე 

ზრუნვა 

 

დირექტორი 

 

დასაქმებული 

პერსონალი 

2020-2021წწ ადმაიანური 

ფინანსური 

4000 ლ  

21 მოსწავლეებში 

სამოქალაქო 

ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით 

სხვადასხვა 

ღონისძიებები.დასუ

ფართების აქციის 

მოწყობა 

დირექტორი 

 

მასწავლებლები 2021წ. 

მაისი 

ადმიანური 

ფინანსური 

1000 ლარი  

22 მოსწავლეთა 

წახალისება ; 

ჩართულობა  

სხვადასხვა 

ორგანიზაციებსა და 

შეხვედრებში.სამოწ

ალაქო 

პასუხისმგებლობის 

მეტად 

გამომუშავება,ურთი

ერთობის დამყარება 

საჯარო და კერძო 

სკოლებთან და 

გაცვლითი 

მეცადინეობები 

საქართველოს 

მასშტაბით. 

დირექტორი ბუღალტერი 

მოადგილე 

სამეურნეო 

დარგში; 

მასწავლებლები 

2020 წლის 

ნოემბერი-

2021აპრილ

ი 

ადამიანური

-ფინანსური 

7000 ლარი 

 

 

 

 

 

  


