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ნაწილი 1.                                                                           შესავალი 

 

       სტრატეგიული დაგეგმვა არის პროცესი, რომლის მეშვეობითაც სკოლის წევრები ცდილობენ,  

განსაზღვრონ თუ რა მიზნების მიღწევა სურთ და როგორ უნდა გააკეთონ ეს. დაგეგმვა იმის  

ზედმიწევნით მკაფიოდ გააზრებაა, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სკოლამ მაქსიმალური  

წარმატების მისაღწევად. 

      შპს ქართულ-ამერიკული სკოლა.Georgian-American School-ის სტრატეგიული გეგმა მოიცავს სკოლის  

მისიას, ხედვას, ღირებულებებსა და მიზნებს. სტრატეგია განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა მიაღწიოს სკოლამ  

დასახულ მიზნებს არსებული მატერიალურ-ტექნიკური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების  

ეფექტურად გამოყენების გზითა და საჭირო დამატებითი რესურების მოძიებით. სტრატეგილი  

გეგმა დეტალურად  

ახდენს გარე და შიდა ფაქტორების ანალიზს (სკოლის ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენას) და 

საფრთხეებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრას. 

     სტრატეგიულ დაგეგმვაში აქტიური მონაწილეობა ეხმარება სკოლის თითოეულ თანამშრომელს  

სკოლის მიზნებისა და ამოცანების გააზრებაში, არსებული რესურსების ოპტიმალურ გამოყენებაში,  

გარემოს ცვლილებებზე სწრაფ რეაგირებაში, სიახლისათვის მზადებასა და დასახული  

მიზნების განხორციელებაში. სტრატეგიული მიზნების განხორციელების ვადის პარალელურად,  

მოცემულია შეფასების სტრატეგიები და კრიტერიუმები, რომლებიც ნათლად წარმოაჩენს დასახული  

მიზნების წარმატებით  

ან წარუმატებლად განხორციელებას. 
 
   სტრატეგიული   გეგმის   სწორად   განხორციელება   ხელს   შეუწყობს   სკოლის   წარმატებულ  

საქმიანობას, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო საგანმანათლებლო ბაზარზე. 
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ნაწილი 2.                                                                 სკოლის შესახებ 

 

შპს ქართულ-ამერიკული სკოლა.Georgoiaan-American School-ის საგანმანათლებლო საქმიანობის  

განხორციელების მიზნით დაარსდა 2013 წელს. სკოლა თავის საქმიანობას წარმართავს საჯაროობისა და 

გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით და ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, ზოგადი 

განათლების შესახებ " საქართველოს კანონითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით. 

სკოლა დამოუკიდებლად   ახორციელებს   საგანმანათლებლო   საქმიანობას   და   უზრუნველყოფს 

ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმისა და 

სკოლის მისიის შესაბამისად. კვალიფიციური და მოტივირებული პედაგოგთა გუნდით მომავალ თაობას 

აძლევს ეროვნულ ტრადიციებზე დაფუძნებულ მსოფლიო სტანდარტების შესაბამის განთლებას. 

სასწავლო პროცესში იყენებს  განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიებს. სკოლის პრიორიტეტს 

წარმოადგენს მოსწავლე და მისი განვითარების ხელშეწყობა. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები არაერთ 

წარმატებას აღწევენ ქვეყნის შიგნით და გარეთ, საერთაშორისო ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში. 

სკოლა აღჭურვილია თანამედროვე კომპიუტერული და საბუნებისმეტყველო 

ლაბორატორიებით, ბიბლიოთეკებით, სამედიცინო კაბინეტებით, კვების ბლოკით, 

საკონფერენციო კაბინეტებით,  სპორტული მოედნებით. 

სკოლა უზრუნველყოფს უსაფრთხო და მაღალ აკადემიურ სასწავლო გარემოს, სთავაზობს 

მოსწავლეებს სხვადასხვა სერვისს: გახანგრძლივებულ  დღის რეჟიმს- არასავალდებულო 

წრეობრივი მომსახურების ფორმით სპორტულ, სახელოვნებო და შემეცნებით წრეებს, მაღალი ხარისხის 

კვებას და საიმედო, კომფორტულ სატრანსპორტო მომსახურებას თბილისის ყველა უბანში. 
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ნაწილი 3.                                              სკოლის მისია 

 

ქართულ-ამერიკული სკოლის მისიაა 

შექმნას თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, უსაფრთხო და მზრუნველი გარემო. 

მოსწავლის საჭიროებებზე ორიენტირებული წამახალისებელი აქტივობებით, უახლესი  

სასწავლო მეთოდების გამოყენებით, ეროვნული და საერთაშორისო პროგრამების სინთეზით 

მოსწავლეებმა შეიძინონ ცოდნა, გამოიმუშაონ კრიტიკული, შემოქმედებითი აზროვნებისა და 

სწრაფად ცვალებად გარემოში ადაპტაციის  

უნარი. 

 

სკოლის პრიორიტეტებია: 

 

 ჯანსაღი ცხოვრება; 

 ტოლერანტობა; 

 ჰუმანიზმი; 

 პატრიოტიზმი, 

 გარემოსდაცვა
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ნაწილი 4.                                                                    სკოლის  შეფასება 
 

 

 

 სტრატეგიული გეგმა მოიცავს  2018-2024 წლებს. ამ ეტაპზე სკოლას დასრულებული აქვს 2013-

2018 წლის სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული აქტიობების შესრულება.  კერძოდ :  

დასრულდა სკოლის ძირითადი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა (სკოლის ძირითადი 

დაწყებითი  და საბაზო -საშუალო საფეხურის შენობა-ნაგებობები,საკლასო ინვენტარი, 

სააქტო  დარბაზები, კლასკაბინეტები/ლაბორატორიები,ბუფეტი და სხვა) 

მატერიალური ბაზის შექმნის პარალელურად სტრატეგიული გეგმით დადგენილი სასწავლო და 

სააღმზრდელო მუშაობა მიმდინარეობდა ესგ - ს,  სსგ  სტანდარტებისა და საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებების  შესაბამისად.  

შესაძლებელია ითქვას ,რომ 2013-2018  წლის სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული მიზნები  

მიღწეულია. (გამონაკლისს წარმოადგენს ელექტრონული ბიბლიოთეკის კონცეფციის  და ვირტუალური 

საბუნებიმეტყველო ლაბორატორიის შექმნა, რაც აისახება  ახალ გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმაში). 
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სკოლის გრძელვადიანი სტარატეგიული გეგმა დაეფუძნება თანამედროვე სტანდარტებსა და 

გამოწვევებს. ორიენტირებული იქნება მიღწეული შედეგების შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაზე.  

სკოლა გაითვალისწინებს წინა წლების გამოცდილებას, დაეყრდნობა სკოლაში მიმდინარე 

მონაცემების/სიტუაციის სვოტ ანალიზს.  
 
   

სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების  პროცესში ჩართული იქნება სკოლის ყველა 

სტრუქტურული ერთეული. დაგეგმვაში აქტიური მონაწილეობა დაეხმარება სკოლის თითოეულ 

თანამშრომელს სკოლის მიზნებისა და ამოცანების გააზრებაში, არსებული რესურსების ოპტიმალურ 

გამოყენებაში, გარემოს ცვლილებებზე სწრაფ რეაგირებასა და სიახლისთვის მზადებაში. 
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შპს ქართულ-ამერიკული სკოლა.Georgian-American School -ის წინა წლების 

SWOT- ანალიზები 
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გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა 2013-2018 სასწავლო წელი 
 
 
 

N მიმართულებები 

დრო (წლები) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

შესრულების 

მაჩვენებელი 

2017-2018 

სასწავლო  წლის 

ბოლოსთვის 

 

1. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება        

1.1 მასწავლებელთა შეფასების რეიტინგული მოდელის შემუშავება, დახვეწა და დანერგვა X X     საშუალო 

(მასწავლებეთა 

პროფესიული 

განვითარების 

სქემა) 

1.2 ბიბლიოთეკის გამდიდრება პროფესიული გამოცემებით X X X X X X საშუალო 

1.3 სკოლის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების მიზნით  სხვადასხვა საქმიანობების 

ხელშეწყობა 

X X X X X X საშუალო 

1.4 პედაგოგებში კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა X X X X X X დაბალი 

1.5 პედაგოგთა საჭიროებების დადგენა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება X X X X X X საშუალო 

1.6 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებასთან პროფესიული გამოცდილების  

ურთიერთგაზიარება 

 X X X X X საშუალოზე 

დაბალი 
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2. მოსწავლეებში სწავლება/სწავლის ხარისხის ამაღლება        

2.1 მოსწავლეთა საჭიროებების კვლევის საფუძველზე საგნობრივი პროგრამებისა და სასწავლო 

გეგმების შემუშავება/დახვეწა 

 X X X X X მაღალი 

2.2 მოსწავლეთა  სწავლის მოტივაციის ამაღლება  და მათი მიღწევების გაუმჯობესება X X X X X X საშუალოზე 

მაღალი 

2.3 მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და დამატებითი განათლების 

უზრუნველყოფა 

X X X X X X საშუალო 

2.4 სწავლება/სწავლისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება  X X X X X საშუალოზე 

მაღალი 

2.5 მოსწავლეთა მიღწევების კვლევა და მათი მონაცემთა ბაზის შექმნა   X X X X საშუალო 

2.6 სკოლის ბიბლიოთეკის ეფექტურად ფუნქციონირების ხელშეწყობა  X X X X X საშუალო 

3. მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია        

3.1 საავტორიზაციო დოკუმენტაციის მომზადება X      საშუალოზე 

მაღალი 

3.2 საქმიანობების მონიტორინგისა და სკოლის თვითშეფასების მუდმივმოქმედი ციკლის დანერგვა  X X X X X საშუალო 

3.4 ხარისხის მართვის განყოფილების ჩამოყალიბება და ამოქმედება  X     საშუალოზე 

მაღალი 

3.5 სკოლის სარეკლამო საქმიანობების უზრუნველყოფა X X X    მაღალი 

3.6 სკოლის კულტურის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა X X X X X X საშუალოზე 

მაღალი 
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ნაწილი 5.                                          სკოლის  სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
 

 
 შპს ქართულ-ამერიკული  სკოლა.Georgian-American School-ის  სტრატეგიული გეგმის შემუშავების მოსამზადებელი ეტაპი 

შემდეგ პროცესს გულისხმობს: 

 

 სკოლაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი. 

 სიტუაციის შიდა და გარე შეფასებების საფუძველზე სკოლის დირექცია, გააკეთებს სიტუაციის SWOT ანალიზს 

 განსაზღვრავს განვითარების პრიორიტეტებსა და მათი განხორციელების ოპტიმალურ გზებს. 

 

 შესაძლებებლია პრიორიტეტების ვრცელი სია მივიღოთ, საიდანაც სკოლისათვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე  პრიორიტეტი 

შეირჩევა. სწორედ მათი ერთობლიობა გახდება ჩარჩო სტრატეგიის, გრძელვადიანი მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრისთვის. 

 

 პრიორიტეტების ანალიზის დროს საჭიროა ვიმსჯელოთ შემდეგი სახით: 

1. რა შეიძლება მოჰყვეს კონკრეტული პრობლემის გაუთვალისწინებლობას უახლოეს მომავალში? 

2. რატომ სჭირდება კონკრეტულ პრობლემას მყისიერი რეაგირება? 

 პრიორიტეტული მიზნების მისაღწევად სკოლის მიერ მიმდინარე წელს განსახორციელებელი ამოცანების, ღონისძიებების 

ნუსხა  შემუშავდება. 

 სკოლის სტრატეგია გაეცნობა  მასწავლებლების ,დაგეგმილი ღონისძებები გაეცნობა მშობლებს  და მათი მოსაზრებების 

გათვალისწინებით გეგმაში შევა კორექტივები. 

 

პროცესის აღწერა: 

       ინფორმაციის ანალიზისთვის გამოყენებული იქნება სკოლაში არსებული საგნობრივი კათედრები  წლიური ანგარიშები, 

მოხდება    მომხმარებლების საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების შესწავლა - შეფასება. სკოლის მასწავლებლებისა,  
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მოსწავლეების და მოსწავლეთა მშობლების  რაოდენობრივი კვლევა (გამოკითხვა / ანკეტირება). 

 

კვლევის მიზანი: 

 სასწავლო წლის განმავლობაში დანერგილი სასკოლო სასწავლო გეგმის შეფასება; 

 არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება; 

 სკოლის სხვადასვხა სტრუქტურული ელემენტის მუშაობის ეფექტურობის გამოვლენა; 

 მომდევნო სასწავლო წლის პერიოდში სასწავლო გეგმის გაუმჯობესების გზების შემუშავება/დასახვა; 

 მომდევნო სასწავლო წლის სწავლა/სწავლების პროცესის უკეთ დაგეგმვა და წარმართვა; 

 კვლევაში მონაწილეთა ძირითადი საჭიროებებისა და მათი მოლოდინის განსაზღვრა სკოლის მიერ  

გაწეული მომსახურებიდან. 

    სასწავლო წლის ბოლოს, სამოქმედო გეგმის შესრულების ანალიზი შედეგად  ცვლილებები ან დამატებები შევა  

    სკოლის გრძელვადიან სტრატეგიული განვითარების გეგმაში.  
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ნაწილი 6.                                                   სამოქმედო გეგმის მიმართულებები 

 

 იმისათვის,  რომ სკოლამ უპასუხოს არსებულ გამოწვევებს, გაზარდოს მომსახურების ხარისხი,  

მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე  და საკუთარი საქმიანობის  ეფექტურობა , შესაძლებლობებისა  

და საქმიანი გარემოს შესწავლის (SWOT ანალიზი), მისიისა და საქართველოს  

კანონმდებლობით განსაზღვრული  უფლება/მოვალეობების ფარგლებში  დაგეგმილი აქვს 2018-2023   

წლებში იმუშაოს შემდეგი სტრატეგიული მიმართულებით: 
 

 

 პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ორგანიზაციული 

განვითარება  

 საერთაშორისო  შედეგებზე ორიენტირების გაზრდა 

 სწავლება/ სწავლის ხარისხის ამაღლება 

 თანამედროვე ტექნოლოგიების მზარდი გამოყენება 

   მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია 

 სკოლის მატერიალური-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და 

განვითარება 

 უსაფრთხო და ორგანიზებული გარემოს შექმნა 
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ნაწილი 7         შპს ქართულ-ამერიული სკოლა.Georgian-American School-ის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა 

 

 გრძელვადიანი  2018-2024 წლების სტრატეგიული გეგმა საანგარიშო პერიოდი- 
წლები 

N მიმართულებები პასუხისმგებელი პირები  ინდიკატორი/ 

მტკიცებულება 

 

 

2018/ 
2019 

 

 

2019

/ 
2020 

 

 

2020

/ 
2021 

 

 

2021

/ 
2022 

 

 

2022

/ 
2023 

 

 

2023/ 
2024 

1. პედაგოგთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება 

და ორგანიზაციული 

განვითარება 

        

1.

1 
პედაგოგთა საჭიროებების 

დადგენა და პროფესიული 

განვითარების სისტემის 

ეფექტურად 

ფუნქციონირება. 

სკოლის დირექტორი 

შეფასების ჯგუფის 

წევრები 

ფასილიტატორები 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

კათედრის ანგარიშები; 

მართვის საინფორმაციო 

სისტემა; 

 

X X X X X X 

1.

2 
ბიბლიოთეკის 

გამდიდრება 

პროფესიული 

/მეთოდური 

ლიტერატურით/გამოცემე

ბით, ინტერნეტ 

რესურსით/წყაროთი 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

ბიბლიოთეკარი 

კათედრის 

ხელმძღვანელები 

სახელმძღვანელოები; 

ნასყიდობის  

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია; 

ინტერნეტ -რესურსების 

შეძენის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია. 

X X X X X X 
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უზრუნველყოფა. 

1.

3 
სკოლის პედაგოგთა 

პროფესიული 

განვითარების მიზნით 

სხვადასხვა პროგრამებში, 

პროექტებსა და 

ტრენინგებში 

მონაწილეობის 

ხელშეწყობა . 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

შიდა შეფასების ჯგუფი 

სკოლის სამოქმედო 

გეგმა; პროგრამებში, 

ტრენინგებსა და 

პროექტებში 

მონაწილოების 

დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი, ცნობა, 

რეფლექსია 

X X X X X X 

1.

4 
პედაგოგებში კვლევითი 

საქმიანობის ხელშეწყობა 

(პრაქტიკის 

კვლევა, სკოლის 

საჭიროების კვლევა) 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

შიდა შეფასების ჯგუფი 

კათედრის ანგარიშები; 

კვლევის ანგარიშები/ 

კვლევის გაზიარების 

რეფლექსია. 

X X X X X X 

1.

5 
ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან 

პროფესიული 

გამოცდილების 

ურთიერთგაზიარება; 

უმაღლეს 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან 

თანამშრომლობითი 

მემორანდუმების 

გაფორმება. 
 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

პედაგოგიური საჭოს 

წევრები 

თანამშრომლობითი 

მემორანდუმები; 

ერთობლივად 

განხორციელებული 

პროექტების ამსახველი 

დოკუმენტაცია. 

სკოლის 

ვებგვერდი/სკოლის 

სოციალური ქსელი 

X X X X X X 
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1.

6 
სკოლის პედაგოგიური 

პერსონალის მართვის 

არსებული პრაქტიკის 

გაუმჯობესება და 

ეფექტიანობის ამაღლება 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

კათედრის 

ხელმძღვანელები 

პედ. პერსონალის  

არჩევის/ დანიშვნის 

პროცედურები 

განხორციელებულია 

კანონის შესაბამისად 

და სკოლის 

რეგულაციების 

დაცვით;   

პერსონალის 

საქმიანობის შეფასება 

ყოველწლიურად 

,პროფესიული სქემის 

ფარგლებში 

განხორციელებულია 

და ასახულია 

ანგარიშებში;  

უკუკავშირი  და 

შეფასების შედეგებზე 

რეაგირება   

განხორციელებულია; 

(შეფასების ოქმები) 

 

   

X      

1.

7 
ადამიანური რესურსის 

პროფესიული 

განვითარების 

მექანიზმების სრულყოფა. 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 

 

 

 

ადამიანური რესურსის 

პროფესიული 

განვითარების სქემა. 

X      
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2.  
საერთაშორისო შედეგებზე ორიენტირის გაზრდა 

 

 

  

2.1 
ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა 

პროგრამების მეშვეობით, 

მოსწავლეთა გაცვლით 

პროგრამებში ჩართვის 

უზრუნველყოფა .  

საგნობრივი კათედრის 

ხელმძღვანელები/წევრ

ები 

დირექტორი 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

განხორციელებული 

აქტივობის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია. 

X X X X X X 

 

 

 

 

 

2.2 უცხოური ენების 

სხვადასხვა კურსებზე 

წარჩინებული 

მოსწავლეების 

გაგზავნა.(თანამშრომლობ

ის , პარტნიორობის 

საფუძველზე) 

 

საგნობრივი კათედრის 

ხელმძღვანელები/წევრ

ები 

დირექტორი 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

მოსწავლეთა შერჩევის 

კრიტერიუმები.  

შერჩეულ მოსწავლეთა 

სია. 

განხორციელებული 

აქტივობის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია. 

   X X  

2.3 საერთაშორისო 

კონფერენციებში, 

პროექტებსა და 

ოლიმპიადებში 

მონაწილეობა 

საგნობრივი კათედრის 

ხელმძღვანელები/წევრ

ები 

დირექტორი 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

 

 
 

 

მონაწილეობის 

დამდასტურებელი 

ფოტო, ვიდეო მასალა. 

სერტიფიკატები. 

X X X X X X 
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3. 

 

სწავლება/ სწავლის ხარისხის ამაღლება 

 

3.

1 
პროგრამებისა და 

სასწავლო გეგმების, 

სადამრიგებლო 

პროგრამების 

შემუშავება/დახვეწა. 

პედაგოგიური საბჭოს 

წევრები 

საგნობრივი კათედრის 

ხელმძღვანელები 

საგნობრივი 

პროგრამები/სასწავლო 

გეგმები 

სადამრიგებლო 

პროგრამები 

კათედრის ანგარიშები 

X X X X X X 

3.

2 
მოსწავლეთა სწავლის 

მოტივაციის ამაღლება , 

განვითარების 

დინამიკის დადგენა, 

თანმდევი დამატებითი 

კონსულტაციების 

განხორციელება და 

მოსწავლეთა 

მიღწევების გაუმჯობესება. 

პედაგოგიური საბჭოს 

წევრები 

საგნობრივი კათდერის 

ხელმძღვანელები 

შედეგების ანალიზი, 

ანგარიში 

შემაჯამებელი 

დავალებების ანალიზი 

X X X X X X 

3.

3 
მოსწავლეებში ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის 

დამკვიდრება და 

დამატებითი და 

არაფორმალური 

განათლების 

უზრუნველყოფა . 

საგნობრივი 

კათედრები 

დამრიგებლები 

სკოლის ექიმი-

პედიატრი 

სკოლის ფსიქოლოგი 

სადამრიგებლო 

პროგრამები 

სკოლის პედიატრის 

სამოქმედო გეგმა 

დამრიგებლის 

ანგარიშები 

განხორციელებული 

აქტივობების  

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია/ 
ანგარიშები 

X X X X X X 

3.

4 
საგნობრივი კათედრების 

სამოქმედო გეგმების 

საგნობრივი 

კათედრები 

შემუშავებული  

სამოქმედო გეგმები 
X X X X X X 
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შემუშავება და 

დამტკიცება. 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

ამოადგილე 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

3.

5 
სკოლის მოსწავლეების 

მონაწილეობა შიდა 

სასკოლო, 

რესპუბლიკური და 

საერთაშორისო 

კონფერენციებსა და 

ოლიმპიადებში , 

შემოქმედებით 

ღონისძიებებში. 
 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

საგნობრივი 

კათედრები 

მონაწილეობისა და 

შედეგების ამსახველი 

მონაცემები, მათი 

ანალიზი. 

 

X X X X X X 
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3.6 სკოლის ბიბლიოთეკის 

ეფექტურად 

ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა. 

სკოლის დირექტორის 

მოადგილე 

საგნობრივი 

კათედრები 

ბიბლიოთეკარი 

მკითხველის 

ფორმულარები 

ბიბლიოთეკარის 

წლიური 

გეგმა/ანგარიში. 

X X X X X X 

3.7 მოსწავლეებში 

ჰუმანიზმის, 

პატრიოტიზმის, 

ტოლერანტობის, 

გარემოს დაცვის 

საკითხების   ცნობიერების 

ამაღლება. 

პედაგოგიური საბჭოს 

წევრები 

დამრიგებლები 

სადამრიგებლო 

პროგრამები 

განხორციელებული 

პროექტების 

ანაგრიშები. 

X X X X X X 

3.8 მოსწავლეთა მიღწევების 

კვლევა და მათი 

მონაცემთა ბაზის შექმნა 

სკოლის დირექტორი 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

საგნობრივი 

კათედრები 

მიღწევების 

ანალიზი/ბაზა 
   X X X 

3.9 მოსწავლეებისთვის 

ხელშეწყობა პროფესიული 

ორიენტაციის 

მიმართულებით 

 პროფესიული 

ორიენტაციისა და 

კარიერის დაგეგმვის 

პროგრამა/განხოციელ

ებული აქტივობები 

 X X X X X 

 
4. 

 
თანამედროვე ტექნოლოგიების მზარდი გამოყენება 

 

4.1 საგაკვეთილო პროცესის 

მოდერნიზაცია 

(ინტეგრირებული 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

საგნობრივი 

გაკვეთილის 

გეგმები; 

რეფლექსიები 

X X X X X X 
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სწავლება ახალი 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებით) 

კათედრები ფოტო/ვიდეო 

მასალა 

4.2 STEM -ის საგნებში 

თანამედროვე 

ვირტუალური და 

ნახევრად ვირტუალური 

ლაბორატორიების 

გამოყენება. 

 

აიტი მენეჯერი 

საგნობრივი 

კათედრები 

ვირტუალური 

ლაბორატორიის 

შეძენის 

დამადასტურებელ

ი დოკუმენტაცია; 

ჩატარებული 

მუშობის ანგარიში 

X X X X X X 

 
5. 

 
მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია 

 
5.1 სკოლის თვითშეფასების 

მუდმივმოქმედი ციკლის 

დანერგვა 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

ადმინისტრაციული 

მენეჯერი 

ბუღალტერი 

რაოდენობრივი/თვისებ

რივი მეთოდიკის 

გამოყენებით კვლევა 

SWOT ანალიზი 

 

X X X X X X 

5.2 სასკოლო სასწავლო გეგმის 

მიზნების განხორციელება 

შეფასება 

და გაუმჯობესება 

სკოლის დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

კათედრის 

რაოდენობრივი/თვისე

ბრივი მეთოდიკის 

გამოყენებით კვლევა 

 

სასკოლო სასწავლო 

გეგმა 

X X X X X X 
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ხელმძღვანელები 

5.3 სკოლასთან 

დაკავშირებული ყველა 

ტიპის ინფორმაციის 

ელექტრონული ვერსიების 

შექმნა და დაარქივება 

სკოლის დირექტორი, 

ადმინისტრაციული 

მენეჯერი 

სკოლის 

ელექტრონული 

არქივი 

X X X X X X 

5.4 ფინანსური არქივის 

კომპიუტერიზაცია. 

თვიური, კვარტალური და 

წლიური ბალანსის 

ელექტრონული 

ვერსიების შექმნა. 

ბუღალტერი ფინანსური არქივის   

თვიური, კვარტალური 

და წლიური ბალანსის 

ელექტრონული 

ვერსიები. 

X X X X X X 
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5.5 სკოლის ორენოვან ვებ-

გვერდზე და სოციალურ 

ქსელზე - 

FACEBOOK-ზე 

ინფორმაციის 

სისტემატიური განახლება 

ადმინისტრაციული 

მენეჯერი 

ისტ-ის მასწავლებელი 

სკოლის ვებ გვერდი 

სკოლის ფეისბუქ 

გვერდი 

X X X X X X 

5.6 სკოლის ელექტრონული 

ჟურნალის წარმოება School 

book 

პედაგოგიური საბჭოს 

წევრები 

დამრიგებლები 

ხელშეკრულება 

ელექტრონული 

ჟურნალის ( School 

book) მომწოდებელ 

კომპანიასთან. 

სკოლის ელ. ჟურნალი 

X X X X X X 

5.7 სკოლის კულტურის 

გაუმჯობესებაზე ზრუნვა 

დირექტორი 

დირექტორის მოადგილე 

პეადაგოგიური საბჭოს 

წევრები 

მოსწავლეთა 

თვითმმართვლობა; 

სასკოლო კლუბები; 

შინაგანაწესი; 

განხორციელებული 

პროექტები. 

X X X X X X 

5.8 ავტორიზაციის 

განაცხადის წარდგენა 

განათლების                                       

ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში, 

ავტორიზაციის გავლა - 

დაწყებითი, საბაზო და 

საშუალო საფეხურის 

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

სტატუსის მოსაპოვებლად. 
 

       X 
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6. სკოლის მატერიალური-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და განვითრება, უსაფრთხო და ორგანიზებული გარემოს შექმნა 

 

6.1 სკოლის ინვენტარის 

აღწერა და შესაბამისი 

დოკუმენტების 

შედგენა. 

 სკოლის ბუღალტერი ინვენტარიზაციის 

დოკუმენტები. 
X X X X X X 

6.2 სკოლის შენობის 

მატერიალურ ტექნიკური 

ბაზის 

განახლება/გაუმჯობესება 

საქართველოს განათლების 

სისტემისა და 

საერთაშორისო 

სტანდარტების 

მოთხოვნების 

შესაბამისად; 

დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

სამეურნეო ნაწილის 

გამგე 

მიღება-ჩაბარების 

აქტები; 

ნასყიდობის  

დოკუმენტები 

X X X X X X 

6.3 უსაფრთხოების 

სამსახურის ეფექტურად 

ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა 

დირექტორი 

დირექტორის 

მოადგილე 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

უსაფრთხოების 

სამსახურის 

ანგარიშები; 

უსაფრთხო სკოლის 

კონცეფცია 

X X X X X X 

6.4 ელექტრონული 

ბიბლიოთეკის 

კონცეფციის განვითარება 

და 

წიგნადი ფონდის 

სისტემატური განახლება. 

დირექტორი 

ბიბლიოთეკარი 

ფინანსური მენეჯერი 

ნასყიდობის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია. 

X X X X X X 
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სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება 

 

სტრატეგიული დაგეგმვის ციკლის მნიშვნელოვანი ეტაპია სამოქმედო გეგმის შესრულების  

ყოველწლიური მონიტორინგი და შეფასება, რომლის შედეგები იძლევა საქმიანობის  

გაუმჯობესების შესაძლებლობებს.  

მონიტორინგსა და შეფასებას ყოველწლიურად ახორციელებს ხარისხის მართვის ჯგუფი . 

 

ქართულ-ამერიკულ  სკოლაში მონიტორინგის განხორციელება მოიცავს ხუთ ძირიტად ეტაპს, ესენია: 
 

 ინფორმაციის შეგროვება: (ამ ეტაპზე მონიტორინგის ჯგუფის მიერ გროვდება სტრატეგიული  

და სამოქმედო გეგმის ინდიკატორის ველში მითითებული მონაცემები ან დოკუმენტები);  

  ინფორმაციის მომზადება ანალიზისთვის: (ამ ეტაპზე ხდება ინფორმაციის სისტემატიზება, სტრუქტურირება);  

  ინფორმაციის ანალიზი: (ამ ეტაპზე ხდება მონაცემების ანალიზი შესრულების ინდიკატორთან მიმართებაში);  

  დასკვნების და რეკომენდაციების შემუშავება, ანგარიშის მომზადება;  

  უკუკავშირი/რეაგირება შეფასების შედეგებზე:  (ანალიზის შედეგები გვაჩვენებს სტრატეგიული მიზნების მიღწევის 

და ამოცანების განხორციელების მდგომარეობას; 

პრობლემების და მათი, გამომწვევი მიზეზების გამოვლენის შემთხვევაში, აუცილებელია ამოცანების, 

შესრულების მექანიზმების, ვადების, რესურსების ან პასუხისმგებლობის კორექტირება, პრობლემის არსიდან 

გამომდინარე.  
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ინფორმაციის შეგროვების ფორმატი და მეთოდები : 

მონიტორინგისა და შეფასების მიზნებისთვის ხდება ინფორმაციის შეგროვება, რაც ხორციელდება  

განსაზღვრული ფორმატის და მეთოდების გამოყენებით. ქვემოთ მოცემული ფორმატისა და მეთოდებიდან შეირჩევა  

ის მეთოდები, რომელიც ჩაითვლება ეფექტურად კონკრეტული კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, კერძოდ:  

მონაცემების შეგროვების ფორმატი შეიძლება იყოს ფორმალური და არაფორმალური.  

 ფორმალური ფორმატი ძირითადად გულისხმობს წერითი ფორმით ინფორმაციის შეგროვებას (ანგარიშები,  

 დოკუმენტები, სტატისტიკური ინფორმაცია, ოქმები, ანკეტირება და ა.შ.);  

  არაფორმალური ფორმატი გულისხმობს ინფორმაციის შეგროვებას ზეპირი კომუნიკაციის გზით უშუალო  

 გარემოში; მონაცემთა შეგროვების მეთოდებად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:  

1.ინტერვიუ: ჯგუფური ან ინდივიდუალური, ფორმატი არაფორმალურია;  

2.ანკეტირება: ფორმატი ფორმალურია;  

3.ფოკუს-ჯგუფები: (გულისხმობს ერთი სეგმენტის ფარგლებში პირთა შეზღუდული ჯგუფის მოსაზრების გაგებას  

გარკვეული საკითხების ირგვლივ მოდერატორის ხელმძღვანელობით).  

 

 

 

კონკრეტული ღონისძიების შესრულების პროცესი მონიტორინგის ჩარჩოს ფარგლებში შეფასდება ხარისხის მართვის  ჯგუფის 

მიერ შემდეგი ოთხი კრიტერიუმით/რეიტინგით: 

 

1. სრულად შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება სრულად შესრულებულია;  

2. უმეტესად შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების ნახევარზე მეტი სრულად შესრულდა და მხოლოდ 

მცირე ნაწილი დარჩა შესასრულებელი;  

3. ნაწილობრივ შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების ნახევარზე ნაკლები შესრულდა და უმეტესი 

ნაწილი დარჩა შესასრულებელი;  

4. არ შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება არ არის შესრულებული. 
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რაც შეეხება თითოეული ღონისძიების განხორციელების პროცესს, ის გაიზომება შემდეგი ოთხი კრიტერიუმით/სტატუსით: 

 

 

1. განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების  

პროცესი ჯერ არ დაწყებულა;  

2. განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების 

 პროცესი მიმდინარეობს;  

       3.განხორციელების პროცესი შეჩერებულია - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი     

             შეჩერებულია;  

       4.განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების  

         პროცესი შეწყვეტილია. 

 

 ანგარიშის წარდგენა:  

წელიწადში ერთხელ, კალენდარული წლის ბოლოს, სტრუქტურული ერთეულები მონიტორინგის ჯგუფს  

წარუდგენენ ანგარიშს სტრატეგიული განვითარებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შესრულების  

ძირითადი ინდიკატორების მიხედვით.  

 უკუკავშირი:  

მონიტორინგისა და შეფასების ბოლო ეტაპია უკუკავშირი, რაც ნიშნავს შეფასების შედეგების (დასკვნებისა  

და რეკომენდაციების) განხილვას დაინტერესებულ პირებთან; 

 შეფასებას შეიძლება შედეგად მოჰყვეს:  

1. სტრატეგიული გეგმის კორექტირება;  

2. არსებული დაბრკოლებების აღმოფხვრა; 
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 3. მიღებული დასკვნების გათვალისწინება; 

 

 4. ახალი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. გეგმის კორექტირება/ ცვლილებების განხორციელება. 

 

P.S. სტრატეგიული განვითარების გეგმასა და სამოქმედო გეგმებში ცვლილებების განხორციელება გარდა მონიტორინგის  

ჯგუფის დასკვნებისა და რეკომენდაციებისა, შესაძლებელია დირექტორის ინიცირებით, პედაგოგიური საბჭოს  

გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

 

 

ნაწილი 8.                                             სამომავლო  გეგმები 

 

 

 სკოლა მიზნად ისახავს საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციას,სკოლის ცნობადობის გაზრდას ქვეყნის ფარგლებს 

გარეთ, ასევე საერთაშორისო კავშირების დამყარებას და განვითარებას. ამ მიზნით მემორანდუმები გაფორმდება  და ურთიერთობები 

დამყარდება ევროპისა და აშშ-ს წარმატებულ  საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.  

 

სკოლა სამომავლოდ გამოთქვამს მზადყოფნას: 

 

 შესთავაზოს მომხმარებლებს 21-ე  საუკუნის  უნარებზე  ორიენტირებულ  ხარისხიანი განათლება; 


 უზრუნველყოს სასკოლო საზოგადოების კმაყოფილების დონე; 


 გაზარდოს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის ყოველდღიური გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში;  


 გააფართოვოს სასწავლო პროგრამების სპექტრი;

 დახვეწოს მართვის პროცესი;

  შეინარჩუნოს და გაზარდოს სწავლა-სწავლების ხარისხი.
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