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დამტკიცებულია 04.01.2018  

შეთანხმებულია აუს-ს 

პედასაბჭოს სხდომაზე N3 

          

ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლის 

2018 წლის  სამოქმედო გეგმა 

 

#   ამოცანები და მოქმედებები 
პასუხისმგებელი 

პირი 

ინდიკატო

რები 

შესრულების 

დრო 

მიზანი -  სკოლის  საკანონმდებლო ბაზის გადამუშავება 

1 სკოლის მისიის გადახედვა გადახედვის ჯგუფი. 

პედსაბჭო. 

 

მისია 

სასწავლო წლის 

დაწყებამდე 

2 
სკოლის დებულების 

გადამუშავება 
გადახედვის ჯგუფი. 

პედსაბჭო. 

 

დებულება 

სასწავლო წლის 

დაწყებამდე 

3 
სკოლის შინაგანაწესის 

გადამუშავება 
გადახედვის ჯგუფი. 

პედსაბჭო. 

შინაგანაწეს

ი 

 

სასწავლო წლის 

დაწყებამდე 

4 

სკოლის სასწავლო 

პროცესის 

მარეგულირებელი წესი 

ადმინისტრაცია, 

პედსაბჭო. 

 

სასწავლო 

პროცესის 

მარეგული

რებელი 

წესი 

სასწავლო წლის 

დაწყებამდე 

5 
პროფესიული პროგრამების 

სასწავლო პროცესის 
ადმინისტრაცია, 

პედსაბჭო. 

პროფესიუ

ლი 

პროგრამებ

ის 

სასწავლო 

პროცესის 

მარეგული

რებელი 

წესი 

სასწავლო წლის 

დაწყებამდე 

6 
ერთწლიანი და ექვსწლიანი 

სამოქმედო გეგმის შედგენა; 
გადახედვის ჯგუფი. 

პედსაბჭო. 

სამოქმედო 

გეგმა. 

განვითარე

ბის 

ექვსწლიან

ი გეგმა 

 

სასწავლო წლის 

დაწყებამდე 

7 

პროფესიული განათლებისა 

და 

ზოგადსაგანმანათლებლო 

გადახედვის ჯგუფი. 

პედსაბჭო. 

 

ნორმატიუ

ლი აქტები 

სასწავლო წლის 

დაწყებამდე 



საფეხურისათვის 

სხვადასხვა ნორმატიული 

აქტების შემუშავება-

გადამუშვება 

8 

პედაგოგთა,  მოსწავლეთა 

და პროფესიულ 

სტუდენტთა პირადი 

საქმეების მოწესრიგება 

კანცელარია, 

დირექტორი 

პირადი 

საქმეები 
მთელი წელი 

9 

ხელშეკრულებების 

გაფორმება ახალ 

პედაგოგებთან 

 
 

კანცელარია, 

დირექტორი 

ხელშეკრუ

ლებები 
მიღების დროს 

მიზანი - პროფესიული პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანა ჩარჩო-

დოკუმენტებთან/მოდიფიცირება 

1. ე

ქ

თ

ნ

ი

ს

 

თ 

ექთნის თანაშემწის მესამე 

საფეხურის პროფესიულ 

პროგრამაში ცვლილებების 

შეტანა 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი. 

ხარისხის მართვის 

სამსახური 

ექთნის 

თანაშემწის 

მოდიფიცი

რებული 

პროფესიუ

ლი 

პროგრამა 

იანვარი 

2 

ბუღალტრის  მესამე 

საფეხურის პროფესიულ 

პროგრამაში ცვლილებების 

შეტანა 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი. 

ხარისხის მართვის 

სამსახური 

ბუღალტრი

ს 

მოდიფიცი

რებული 

პროფესიუ

ლი 

პროგრამა 

იანვარი 

მიზანი - მოსწავლეებისათვის/პროფესიული 

სტუდენტებისათვის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი განათლების მიცემა 

1 სასკოლო -  სასწავლო გეგმა; 
მასწავლებელი,  

კათედრა, დირექცია, 

პედსაბჭო 

სასკოლო-

სასწავლო 

გეგმა 

სასწავლო წლის 

დასაწყისი 

2 

საგნობრივი კათედრის 

გამგეების არჩევა 

 

კათედრები 

კათედრები

ს სამუშო 

გეგმები 

სასწავლო წლის 

დასაწყისი 

3 
გაკვეთილების ცხრილის 

შემუშავება 
  დირექცია 

გაკვეთილე

ბის 

ცხრილი 

სემესტრის 

დასაწყისი 

4 

XII კლასში სწავლების 

გაძლიერებასთან 

დაკავშირებით 

პედსაბჭო,  დირექცია 
აქტივობებ

ი 

სასწავლო წლის 

დასაწყისი 



კონკრეტული სამოქმედო 

გეგმის შედგენა 

5 
სასწავლო პროცესის 

მუდმივი მონიტორინგი; 
მასწავლებელი,  

დირექცია 

მონიტორი

ნგის 

სხდომის 

ოქმები 

მთელი წელი 

6 

მოკლევადიანი, 

პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების 

შემუშავება 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

მოკლევად

იანი 

პროგრამებ

ი 

მთავრობის 

დადგენილების 

შესაბამისად 

7 
ახალი პროფესიული 

პროგრამების შემუშავება 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

პროფესიუ

ლი 

პროგრამებ

ი 

მთელი წელი 

8 

რესპუბლიკურ და საქალაქო 

ოლიმპიადებში 

მონაწილეობა 

მასწავლებელი, 

მოსწავლე,  დირექცია 

ოლიმპიად

ის 

შედეგები 

მთელი წელი 

9 

სხვადასხვა საქალაქო და 

სარაიონო ღონისძიებებში 

ჩართულობა 

მასწავლებელი, 

მოსწავლე,  დირექცია 

აქტივობებ

ის 

ამსახველი 

დოკუმენტ

აცია 

მთელი წელი 

10 
სწავლების ინოვაციური 

მეთოდების დანერგვა 

მასწავლებელი,  

დირექცია 

სასწავლო 

პროცესზე 

დაკვირვებ

ა 

მთელი წელი 

მიზანი- სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება 
 

1 

პროფესიული 

პროგრამებისთვის 

მოდულებში ცვლილებების 

განხორციელება ჩარჩოს 

შესაბამისად 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები 
მოდულები 

პროგრამის 

დაწყებამდე 

2 
საგაკვეთილო პროცესის 

მოდერნიზაცია 
მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია 

სასწავლო 

პროცესზე 

დაკვირვებ

ა 

მთელი წელი 

3 
კათედრების ფუნქციების 

გაძლიერება 

მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია 

სასწავლო 

პროცესზე 

დაკვირვებ

ა 

მთელი წელი 

4 

პროფესიულ 

სტუდენტთა/მოსწავლეთა 

მიღწევების დინამიკის 

შესწავლა 

ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

პროგრამების 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მოსწავლე

თა 

მიღწევები 

მთელი წელი 



სამსახური; 

შიდა მონიტორინგის 

სამსახური 

5 

სამოდელო გაკვეთილების 

დაგეგმვა და ჩატარება 

ყველა საგანში 

მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია 

საგაკვეთი

ლო 

პროცესი 

მთელი წელი 

6 

 კონფერენციების, 

სემინარების, 

ოლიმპიადების, 

შემეცნებით-სპორტული, 

კულტურული 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

მასწავლებელი, 

მოსწავლე,  

ადმინისტრაცია 

აქტივობებ

ის 

ამსახველი 

დოკუმენტ

აცია 

მთელი წელი 

7 
წრეობრივი მუშაობის 

დანერგვა და მართვა 

მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია 

აქტივობებ

ის 

ამსახველი 

დოკუმენტ

აცია 

მთელი წელი 

8 
მოტივაციის სისტემის 

ამუშავება 

მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია 

დამადასტ

ურებელი 

დოკუმენტ

აცია 

მთელი წელი 

9 

კედლის გაზეთების, 

ხელნაწერი ჟურნალების 

გამოცემა 

მასწავლებელი, 

მოსწავლე,  

ადმინისტრაცია 

კედლის 

გაზეთები 
მთელი წელი 

10 
წარჩინებულ მოსწავლეთა 

კუთხის მოწყობა 

მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია 

რეიტინგუ

ლი კუთხე 
მთელი წელი 

11 
სკოლებს შორის 

პარტნიორობა 

მასწავლებელი, 

მოსწავლე, 

ადმინისტრაცია 

აქტივობებ

ი 
მთელი წელი 

12 

პროფესიული პროგრამების 

განმახორციელებელ 

დაწესებულებებთან 

პარტნიორობა. 

 ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

სტუდენტი; 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

აქტივობებ

ი 
მთელი წელი 

მიზანი - სკოლის  მმართველობის სრულყოფა 

1 

მოსწავლეთა/პროფესიულ 

სტუდენტთა 

თვითმმართველობის 

საქმიანობის ხელშეწყობა 

ადმინისტრაცია  მთელი წელი 

2 
მმართველობის სწორი და 

ეფექტური დელეგირება 
დირექცია  მთელი წელი 

3 
პედსაბჭოს მუშაობის 

ეფექტური მუშაობა; პედსაბჭო  მთელი წელი 

4 
მშობლების აქტიური 

ჩართვა სასკოლო 
მშობელი, დირექცია  მთელი წელი 



ცხოვრებაში 

5 

სპეციალურ დაფაზე, ვებ-

გვერდსა და სოციალურ 

ქსელში ინფორმაციის 

სისტემატური განახლება 

ადმინისტრაცია  მთელი წელი 

მიზანი-უსაფრთხო, ორგანიზებული და კარგად დისციპლინირებული გარემოს შექმნა 

1 

მოსწავლეთა/პროფესიულ 

სტუდენტთა 

გაკვეთილზე/ლექციებზე/პრ

აქტიკულ მეცადინეობებზე, 

პედაგოგთა და ტექნიკური 

პერსონალის მორიგეობის 

ორგანიზება 

ადმინისტრაცია  მთელი წელი 

2 
მოსწავლეთა გაკვეთილზე  

დასწრების მონიტორინგი 
ადმინისტრაცია  მთელი წელი 

3 

პერსონალის  სამსახურში 

გამოცხადების 

მონიტორინგი 

ადმინისტრაცია  მთელი წელი 

4 
სახანძრო უსაფრთხოების 

წესების დაცვა 

მოსწავლე, 

პერსონალი 
 მთელი წელი 

5 

დაცვის სამსახურის მიერ 

სკოლის გარე და შიდა 

პერიმეტრის მონიტორინგი 

სკოლის დაცვა-ის 

სამსახური 
 მთელი წელი 

6 
სკოლაში სანიტარულ-

ჰიგიენური ნორმების დაცვა 
ტექ-პერსონალი  მთელი წელი 

7 

ადაპტირებული გარემოს 

შექმნა  მთავრობის 2014 

წლის 6 იანვრის N41 

დადგენილებაში გაწერილ 

კრიტერიუმებთან 

თანდათანობით 

მიახლოვება.  

დირექცია  მთელი წელი 

მიზანი-სკოლაში არსებული ადამიანური, პროფესიული და ტექნიკური რესურსების 

გაუმჯობესება სკოლის  მისიაში ჩამოყალიბებული მიზნების მისაღწევად 

1 
 საინფორმაციო ბანკის 

შექმნა 
დირექცია 

საინფორმა

ციო ბანკი 
მთელი წელი 

2 

საქმისწარმოების 

მოწესრიგება  

(საკლასო ჟურნალების, 

ბრძანებების წიგნის, 

შემოსული და გასული 

კორესპონდენციის 

აღრიცხვის წიგნები, 

პედსაბჭოს  მუშაობის 

ამსახველი დოკუმენტაციის 

კანცელარია 

საქმისწარმ

ოების 

ჟურნალები 

მთელი წელი 



წარმოება და  სხვა) 

3 
ბიბლიოთეკის აქტიური 

ჩართვა სკოლის ცხოვრებაში 

ბიბლიოთეკარი, 

მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია 

ბიბლიოთე

კა 
მთელი წელი 

4 

პროფესიული პროგრამების 

მოდულებისათვის/საგნობრ

ივი საკლასო კაბინეტების 

/პრაქტიკის სივრცის 

მოწყობა და მათი აღჭურვა 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით 

დირექცია 

აუდიტორი

ები და 

კლას-

კაბინეტები 

მთელი წელი 

5 
თვალსაჩინო-სააგიტაციო 

მასალების მოწესრიგება. 
მასწავლებელი, 

დირექცია 

სასწავლო 

გარემო 
მთელი წელი 

მიზანი-სკოლის  თვითშეფასებისა და მონიტორინგის მექანიზმების  დახვეწა 

1 

მოსწავლეთა/პროფესიულ 

სტუდენტთა, პედაგოგთა და 

მშობელთა გამოკითხვის 

კითხვარების შევსება და 

ანალიზი 

პროფესიული 

პროგრამების 

ხარისხის მართვის 

სამსახური;  

შიდა მინიტორინგის 

ჯგუფი 

კითხვარებ

ი 
მთელი წელი 

2 

პროფესიული პროგრამების 

ხარისხის მართვის 

სამსახურისა და 

მონიტორინგის სამსახურის 

მონაცემთა ანალიზის 

საფუძველზე სწავლა-

სწავლების გაუმჯობესების 

მექანიზმების შემუშავება 

დირექცია 

პედსაბჭო 

აქტივობებ

ი; 

ოქმები 

მთელი წელი 

3 

თვითშეფასების კითხვარის 

შემუშვება და გადაგზავნა 

ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში 

კითხვარზე მომუშავე 

ჯგუფი; 

ადმინისტრაცია 

თვითშეფას

ების 

კითხვარი 

მაისი-ივნისი 

მიზანი-სწავლებისა და აღზრდის საქმეში მასტიმულირებელი ბერკეტების მოძიება 

და გამოყენება 

1 

მოტივაციის გაზრდა 

ფინანსური და წახალისების 

სხვადასხვა ფორმებით 

დირექცია 

დადასტურ

ების 

მასახველი 

დოკუმენტ

აცია 

მთელი წელი 

მიზანი-მშობელთა ჩართულობის, მშობლებსა და სკოლას  შორის თანამშრომლობის 

გააქტიურება 

1 
ორმხვრივი კომუნიკაცია 

სკოლასა და მშობელს შორის 

მშობელი, 

მასწავლებელი, 

დირექცია 

ამსახველი 

დოკუმენტ

აცია და 

მთელი წელი 



ფაქტობრივ

ი მასალა 

 

2 
მშობლის მოხალისეობრივ 

საქმიანობაში მონაწილეობა 
მშობელი, სკოლა 

ამსახველი 

დოკუმენტ

აცია და 

ფაქტობრივ

ი მასალა 

 

მთელი წელი 

3 

მშობელთა კომიტეტის 

ინიციატივების 

გათვალისწინება სასკოლო 

ცხოვრებაში 

დირექცია 

ამსახველი 

დოკუმენტ

აცია და 

ფაქტობრივ

ი მასალა 

 

მთელი წელი 

მიზანი-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება 

1 ტრენინგები და სემინარები 
მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია 

ტრენინგებ

ისა და 

სემინარები

ს 

ამსახველი 

მასალა 

მთელი წელი 

2 

პროფესიული და სკოლის 

პედაგოგების ურთიერთ 

თანამშრომლობა 

მასწავლებელი 

პროფესიუ

ლი და 

სკოლის 

მასწავლებე

ლი 

მთელი წელი 

3 

მასწავლებელთა 

მონაწილეობა 

სასერთიფიკაციო 

გამოცდებში და კრედიტ 

ქულების დაგროვება 

მასწავლებელი 

სკოლის 

მასწავლებე

ლი 

მთელი წელი 

მიზანი- მატერიალური რესურსის გაუმჯობესება 

1 
სასწავლო კორპუსის შიდა 

რემონტი 
დირექცია 

ფაქტობრივ

ი 

დათვალიე

რება 

ზაფხული 

2 
საბიბლიოთეკო ფონდის 

განახლება 
დირექცია 

ბიბლიოთკ

ა 
მთელი წელი 

 

 


