„2011 - 2012“

სკოლის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

თარიღი

აქტივობა

სპიკერი (კურატორი)

შესრულება

1

2

3

4

I.

სკოლა-გიმნაზიის მართვა, კონტროლი და ორგანიზაციული მუშაობა

IX-2011

დირექციის წევრებს შორის ფუნქციის გადანაწილება

სკოლის დირექტორი

IX-2011

სკოლის დაცვის უზრუნველყოფა

სკოლის დირექტორი

IX -2011

სკოლის თანამშრომლებთან ხელშეკრულების გაფორმება

სკოლის დირექტორი

VIII-IX
2011

სასწავლო სახელმძღვანელოების შერჩევა და დამტკიცება

კათედრის თავ.- ები

IX -2011

კლასების ხელმძღვანელების შერჩევა და დანიშვნა

სკოლის დირექტორი
და სასწ. ნაწილი

IX-2011

საგნობრივი კათედრების ჩამოყალიბება და მათი
თავმჯდომარეების არჩევა

სასწ. ნაწილი

IX -2011

პედაგოგთა შორის საათების განაწილების ორგანიზაცია

კათედრისთავ.- ები
და სასწ. ნაწილი

IX-2011

მოსწავლეთა ჩარიცხვა სკოლაში და კლასების დაკომპლექტება

სკოლის დირექტორი
და სასწ. ნაწილი

IX-2011

საქმისწარმოების სისტემის მოწესრიგება

სკოლის დირექტორი

IX-2011

მასწავლებელთა და მოსწავლეთა მორიგეობის განრიგის
შედგენა

სასწ. ნაწილი

IX- 2011

სკოლის თვითშეფასების სისტემის

IX-2011

საგნობრივი კათედრების წლიური გეგმის შედგენა

IX-2011

სასკოლო მოსწავლეთა ცოდნის შეფასების ათბალიანი
სისტემის პრინციპებისა და კრიტერიუმების შემუშავება

სკოლის დირექტორი
და სასწ. ნაწილი

IX-2011

კლასის ხელმძღვანელის წლიური გეგმის შედგენა

კლასის
ხელმძღვანელები

IX-2010

ბიბლიოთეკის წლიური გეგმის შედგენა

IX-2010

სკოლის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
სამუშაო გეგმის შედგენა

IX-2011
VI-2012

მონიტორინგი მასწავლებელთა მიერ სასკოლო დოკუმენტაციის
წარმოებზე

სკოლის დირექტორი
და სასწ. ნაწილი

IX-2011
VI-2012

მოსწავლეთა აკადემიური წარმატებების დიაგრამის
სისტემატიური წარმოება

სასწ. ნაწილი

IX-2011
VI-2012

ძირითადი დისციპლინების სწავლების მდგომარეობის
მუდმივი მონიტორინგი

სასწ. ნაწილი,
კათედრის თავ.- ები

სკოლის მუშაობის აკადემიური შედეგების ანალიზი
კურსდამთავრებულთა ეროვნული გამოცდების
წარმატებულად ჩაბარების თვალსაზრისით

სკოლის დირექტორი

IX-XI
2011

შექმნა

სკოლის დირექტორი
და სასწ. ნაწილი
სასწ. ნაწილი და
კათედრის თავ.- ები
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IX-2011
VI-2012

განათლების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში
მონაწილეობა და მიღებული შედეგების შეფასება - ანალიზი

IX-2010
VI-2011

სწავლებისა და აღრზდის თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და
მეთოდიკის პროფესიული დამკვიდრება სასწავლოაღმზრდელობით პროცესში

სკოლის დირექტორი,
სასწ. ნაწილი

IX-2011
VI-2012

სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა -გაუმჯობესების გზები

სასწ. ნაწილი

2011-2012
სასწავლო
წელი

გაკვეთილების ცხრილის შედგენა და მის შესრულებაზე
სისტემატიური კონტროლი

სასწ. ნაწილი

2011-2012
სასწავლო
წელი

პედაგოგთა პროფესიული საქმიანობის ინდიკატორების
შემუშავება-კონტროლი

სკოლის დირექტორი,
სასწ. ნაწილი

2011-2012
სასწავლო
წელი

სტრატეგიული და მიმდინარე საკითხების (მასწავლებელთა და
მოსწავლეთა მორიგეობა, მოსწავლეთა სკოლაში დროული
გამოცხადება და სხვა) გადაწყვეტის დინამიკის მორიტორინგი)

სკოლის დირექტორი,
სასწ. ნაწილი

II. სკოლის დაფინანსება და ბიუჯეტის ფორმირება
XII-201
I-2012

წლიური ბიუჯეტის მომზადება დამტკიცება

IX-2011

საშტატო განრიგის შემუშავება

სკოლის დირექტორი

IX-2011

საბუღალტრო აღრიცხვის მოწესრიგება

სკოლის ფინანსური
მენეჯერი

ქ. ფოთის საგადასახადო დეპარტამენტში ანგარიშის წარდგენა

სკოლის ფინანსური
მენეჯერი

ყოველი
თვის 5
რიცხვამდე
ყოველი
კვარტლის
ბოლოს

ბალანსის წარდგენა ხაზინასა და რესურსცენტრში

სკოლის ფინანსური
მენეჯერი

III. სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ორგანიზება და განვითარება
IX-2011

სკოლის წყალგაყვანილობისა და საკანალიზაციო სისტემის
მოწესრიგება

XI-2011

სკოლის გათბობის საშუალებათა მოწესრიგება

IX-2011
VI-2012

სკოლის უზრუნველყოფა საჭირო დანადგარებით, ტექნიკითა
და ინვენტარით

IX-2011
VI-2012

სკოლის კომპიუტერული ბაზის სრულყოფა
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IX-2011
VI-2012

სკოლის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

სკოლის ინფორმაციული სისტემის განვითარება (ვებ-გვერდი,
მოსწავლეებისა და მასწავლებლების მონაცემთა ბაზის
დოკუმენტების მართვის სისტემა)

სკოლის დირექტორი
და სასწ. ნაწილი

IV. სასკოლო დისციპლინის უზრუნველყოფა, სკოლისა და ოჯახისა ურთიერთობა
IX-2011

სკოლის შინაგანაწესში ცვლილების შეტანა

სკოლის დირექტორი

IX-2011

მოსწავლეთა ქცევისა და პედაგოგთა ეთიკის კოდექსის
ამოქმედება

IX-2011
VI-2012

პედაგოგთა და მშობელთა სასკოლო მორიგეობის ორგანიზება

სამეურვეო საბჭო

IX-2011
VI-2012

მშობელსა და სკოლას შორის კოორდინირება

დამრიგებლები

V. სკოლის საკადრო პოტენციალის განვითარება
IX-XI
2011

განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
მომზადებული ,,პედაგოგის მომზადებისა და პროფესიული
განვითარების კონცეფციის“ გააზრება სკოლის პედაგოგიური
კოლექტივის მიერ

სკოლის დირექტორი,
სასწ. ნაწილი

IX-X
2011

უახლოესი პედადგოგიური რეზერვის დადგენა

სკოლის დირექტორი

IX-2011

პროგრამების თემატური დამუშავება

სასწ. ნაწილი,
კათედრისთავ.- ები

IX-2011
VI-2012

სკოლის ბიბლიოთეკისათვის უახლესი ლიტერატურისა,
ტექნოლოგიური რესურსების შეძენა და მათზე მუშაობა

IX-2011
VI-2012

პედაგოგიური გამოცდილების გაზიარება-დანერგვის
ორგანიზება (მენტორობა, ტრენინგებში მონაწილეობა,
კონფერენციებზე მოხსენებების წაკითხვა, პუბლიკაციების და
სხვა წერილების გაგზავნა ბეჭდურ მედიაში

სკოლის დირექტორი,
სასწ. ნაწილი

II - 2011
VI-2012

კათედრის, საგნობრივი წრეების ხელმძღვანელების და
დამრიგებლების ანგარიშების მოსმენა

კათედრის გამგეები,
წრის ხელმ-ლი,
დამრიგებლი

VI. სასწავლო-შემოქმედებითი ღონისძიებები
IV-V 2011

ინტელექტ-კონკურსი ,, ჩვენ მოაზროვნეები ვართ”

II - V 2012

სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციებში მონაწილეობა

V-2012

სახალისო ქიმიიდან - ,,ქიმიის საოცრებანი’’

VI-2012

კათედრის საუკეთესო მოსწავლის გამოსავლენი კონკურსები

მოსწავლეთა
თვითმართველობა

კათედრის
ხელმძღვანელები
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სკოლის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

VII. სკოლის მოსწავლეთა ინტელექტუალური, ფიზიკური და შემოქმედებითი
განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა
X-2011
IV-2012
X-2011
IV-2012

IX-2011
X-2011
X-XI 2011
X-2011
IV-2012

მასწავლებელთა მუშაობა მოსწავლეთა საგნობრივ
ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში ჩასაბმელად
ინტერნეტის საშუალებით მოსწავლეების სხვადასხვა
კონკურსებში მონაწილეობა
შემოქმედებითი წრეების ჩამოყალიბება (ქორეოგრაფიური,
ხალხურ საკრავთა)
სპორტული სექციების
შექმნა
(მაგიდის ჩოგბურთი)
ინტელექტკლუბების დაარსება
სასწავლო ექსკურსიების ორგანიზება

X-2011
IV-2012

მოსწავლეთა ჩართვა ამღზრდელობით პროცესში (სკოლის
გაზეთის გამოშვება, აკადემიური, შემოქმედებითი და
სპორტული კონტაქტები სხვა სკოლების მოსწავლეებთან, ვეპგვერდის შექმნა.)

X-2011
IV-2012

ინფორმაციულ -საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
სასწავლო გეგმებში ინტეგრირებაზე დაფუძნებული სასწავლო
პროექტების განხორციელება

