
 

  



 

 

 სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

 

ა(ა) იპ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის  სახელობის წყალტუბოს  სასულიერო გიმნაზია არის არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურდიული პირი, 

რომელიც  დაფუძნებულია  საქართველოს საპატრიარქოს  მიერ, გიმნაზიას საგანმანათლებლო სივრცეში ხარისხიანი და წარმატებული 

მოღვაწეობის   14-წლიანი  გამოცდილება აქვს. გიმნაზიის  გავლილი ავტორიზაციის პერიოდი  2017-2023  წლებს მოიცავს, აღნიშნულ  პერიოდში 

გიმნაზიაში ეტაპობრივად და თანმიმდევრულად ხორციელდებოდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ძირითადი 

მიმართულებების  დაგეგმვა- განხორციელება- განვითარების პროცესი. 2023  წლის თებერვალში გიმნაზიას უწევს მორიგი  რეავტორიზაცია. იგი  

თავის  საქმიანობაში  ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, „ზოგადი განათლების შესახებ " საქართველოს კანონითა და სხვა 

სამართლებრივი აქტებით. საქმიანობაში იყენებს  საჯაროობის, სანდოობისა  და გამჭვირვალობის პრინციპებს. 

 

მომავლის ხედვა 

ა(ა)იპ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის  მომავლის ხედვაა, რომ  იყოს მყარი, მუდმივ 

განვითარებაზე ორიენტირებული ცოდნის კერა. თანამედროვე მოთხოვნათა და გამოწვევათა შესაბამისად, ზრუნავდეს თავისუფალი, 

კომპეტენტური და თავდაჯერებული  ადამიანის ჩამოყალიბებაზე. წვლილი შეჰქონდეს ქვეყნის სამეცნიერო, კულტურულ, სოციალურ და 

ეკონომიკურ განვითარებაში. 

 

   მისია 

ა(ა) იპ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის  სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის მისიაა  აღზარდოს გონებრივად , სულიერად და ფიზიკურად 

ჯანსაღი, მართლმადიდებლური  ღირებულებების  მატარებელი  თაობა, რომელთაც შეეძლებათ  ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და კულტურის   

მიმართ  საკუთარი პასუხისმგებლობის  გააზრება. მისდამი პატივისცემის გაცნობიერება და ხელშეწყობა. გიმნაზიაში არის უსაფრთხო და პოზიტიური 

სასკოლო-სასწავლო გარემო,სწავლა-სწავლებისთვის  აუცილებელი ყველა პირობით. გიმნაზია ამზადებს მოზარდებს  საზოგადოებაში საკუთარი 

ადგილის თვითდამკვიდრებისა  და საკუთარი შესაძლებლობების  სრულყოფილად  რეალიზაციისთვის. 

  ღირებულებები 

გიმნაზიის საქმიანობა ეყრდნობა შემდეგ  ძირითად  ღირებულებებს: 



 

 

➢ ქრისტიანული ღირებულებები 

➢ კეთილსინდისიერება 

➢ პროფესიონალიზმი 

➢ გამჭვირვალობა 

➢ პიროვნების ღირსების დაცვა და პატივისცემა 

➢ გუნდურობა და კოლეგიალობა 

➢ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება და მუდმივი პროფესიული ზრდა. 
➢ სწავლა-სწავლების  პროცესის  მუდმივი განვითარება 

  

  რესურსები: 

გიმნაზიის  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ემსახურება ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს და საჭიროებებს.გიმნაზიის შესაბამისი  

სტრუქტურული  ერთეულები  უზრუნველყოფენ არსებული რესურსების ეფექტურ გამოყენებას, მიწოდებას, გიმნაზიის სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებას. გიმნაზიის  ადმინისტრაცია  ეხმარება კათედრებს და გიმნაზიაში  დასაქმებულ პირებს 

განავითარონ სტრატეგიული და ტაქტიკური საკითხები, რომელიც შეესაბამება ერთიან სასკოლო  მიზნებს. 

  სტრატეგიული ჩარჩო 

გიმნაზიის   შესაძლებლობებისა  და  საქმიანი გარემოს    შესწავლის (SWOT ანალიზი), დეკლარირებული  მისიის შესაბამისად გიმნაზიას  

დაგეგმილი აქვს 2023-2029 წლებში იმუშაოს ოთხი სტრატეგიული მიმართულებით: 

 

 სტრატეგიული  მიზანი    1  სასწავლო-სააღმზრდელო  პროცესის მუდმივი გაუმჯობესება 

 სტრატეგიული მიზანი 2 - სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის სრულყოფა-გაუმჯობესება 

 სტრატეგიული მიზანი 3 - სკოლის ორგანიზაციული კულტურის ეფექტიანობის ამაღლება 

 სტრატეგიული მიზანი 4 -  სკოლის საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველოყოფა და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციისა და 

თანამშრომლობის გაუმჯობესება 

 

 

 



 

 

სტრატეგიული მიზანი 1 - სასწავლო პროცესის მუდმივი გაუმჯობესება  

№ საქმიანობა ვადები პასუხისმგებელი   სტრუქტურა 

1 

ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების შესახებ 

გიმნაზიის  პედაგოგების ინფორმირების სისტემის დანერგვა და მისი  მუდმივი 

გაუმჯობესება 

2023–2029 წ.წ. 

ხარისხის  მართვის  მენეჯერი, გიმნაზიის 

ადმინისტრაციული პერსონალი სასწავლო  

პროცესის  კოორდინატორი. 

2 
გიმნაზიის სასწავლო გეგმის ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან  თავსებადობის 

ანალიზი და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. 
2023–2029 წ. წ. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია 

საგნობრივი კათედრები, სასწავლო 

პროცესის კოორდინატორი, ხარისხის მართვის  

მენეჯერი. 

3 

მოსწავლეთა შეფასების სისტემის მუდმივი გაუმჯობესება ეროვნული სასწავლო 

გეგმით გათვალისწინებული შეფასების სისტემის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით 

2023–2029 წ.წ. 

 პრორექტორი,სასწავლო 

პროცესისკოორდინატორი,ხარისხის  მართვის  

მენეჯერი 

4 
ახლალბედა  მასწავლებელთა სქემაში ჩართვის პროცესის მონიტორინგი და 

შესაბამისი დოკუმენტაციის შეგროვება –განთავსება Eschool-ის ბაზაში. 
2023–2029წ. წ. 

გიმნაზიის პრორექტორი, სასწავლო  პროცესის 

კოორდინატორი, ხარისხის მართვის მენეჯერი 

5 
შეფასების სქემებისა და კრიტერიუმების შემუშავებაში მოსწავლეთა 

ჩართულობის ამაღლება მათი სასწავლო მოტივაციის გაზრდის მიზნით 
2023–2029 წ. წ. საგნის მასწავლებლები 

6 
საგამოცდო სისტემის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა- გაუმჯობესება და 

თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 
2023–2029 წ. წ. 

გიმნაზიის პრორექტორი, სასწავლო  პროცესის 

კოორდინატორი,ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

საგნობრივი კათედრები. 

7 
ზრუნვა  გიმნაზიის რეავტორიზაციაზე ავტორიზაციის საკითხებზე მომუშავე 

ჯგუფის შექმნა და შესაბამისი  ეტაპების გავლა. 
2022-2023 წ.წ. 

გიმნაზიის  ადმინისტრაცია,შესაბამისი  

სტრუქტურული ერთეულები. დაწესებულების 

თვითშეფასების კითხვარის  მომზადება. 

 ამოცანა  1.2 გიმნაზიის  პედაგოგიური კადრების განახლება და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება 

1 
მასწავლებელთა პროფესიული საჭიროებების დადგენა-შესწავლა(მაგ: ტრენინგ–

პროგრამების ჩამონათვალი, რომელთა გავლაც სურთ მასწავლებლებს) 

ყოველ 

წლიურად 

ხარისხის მართვის მენეჯერი, კათედრის 

თავმჯდომარეები, სასწავლო პროცესის 

კოორდინატორი. 

2 ახალი კადრების საჭიროების შესახებ ინფორმაციის  მოძიება. 
საჭიროებისამებ

რ 

ხარისხის მართვის მენეჯერი,სასწავლო პროცესის 

კოორდინატორი, კათედრები. 



 

 

3 

ვაკანსიის გამოცხადების მექანიზმებისა და მასწავლებლის მიღებასთან 

დაკავშირებული პროცედურების შემუშავება დებულების  შესაბამისად 

(გასაუბრება, კითხვარი, CV) 

2022-2023 წ.წ. გიმნაზიის ადმინისტრაცია 

    ამოცანა 1.3 დამატებითი სასწავლო, შემეცნებითი და შემოქმედებითი  ღონისძიებების განხორციელება 

1 
გიმნაზიაში წრეობრივი მუშაობის გაძლიერება და მოსწავლეთა მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით ახალი სასკოლო კლუბების ჩამოყალიბება.  
2023–2029წ. წ. გიმნაზიის ადმინისტრაცია 

2 სკოლისგარეშე და კლასგარეშე ღონისძიებების დაგეგმვა და  განხორციელება 2023–2029წ. წ. საგნობრივი კათედრები,საგნის მასწავლებლები 

3 მრავალფეროვანი სასწავლო აქტივობების და ინოვაციების დანერგვა 2023–2029 წ. წ. საგნობრივი კათედრები 

4 უცხოური ენების  საგნობრივი ჯგუფის  ენების გაძლიერებული სწავლება 2024–2029წ. წ. 
გიმნაზიის  ადმინისტრაცია უცხოური  ენების 

კათედრა 

5 

სასკოლო სასწავლო–შემოქმედებითი კონფერენციების, შიდა სასკოლო  

კონკურსების, ინტელექტუალური თამაშების და სარეიტინგო წერების   

ჩატარების წესების გაუმჯობესება 

2023-2029 წ.წ. 
ხარისხის მართვის  მენეჯერი საგნობრივი 

კათედრები 

6 
სასწავლო- შემეცნებითი  ექსკურსიებისა და გასვლითი გაკვეთილების 

ორგანიზება-მოწყობა. 
2023-2029 წ.წ. 

კომუნიკაციების მენეჯერი, საგნობრივი 

კათედრები,კლასის  დამრიგებლები. 

ამოცანა 1.4 გიმნაზიის  ჩართვა სხვადასხვა პროექტებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებში- გაცვლითი და ერთობლივი პროგრამების  მომზადება რეგიონის 

კერძო და საჯარო სკოლებთან    ერთად. 

1 

სასკოლო სასწავლო–შემოქმედებითი კონფერენციების, შიდა სასკოლო  

კონკურსების, ინტელექტუალური თამაშების და სადიაგნოსტიკო წერების   

ჩატარების წესების გაუმჯობესება 

2023-2029 წ.წ. 
ხარისხის მართვის  მენეჯერი საგნობრივი 

კათედრები 

2 
სასწავლო- შემეცნებითი  ექსკურსიებისა და გასვლითი გაკვეთილების 

ორგანიზება-მოწყობა. 
2023-2029 წ.წ. 

კომუნიკაციების მენეჯერი, საგნობრივი 

კათედრები,კლასის დამრიგებლები. 

3 
დამატებითი საგანმანათლებლო–შემეცნებითი პროექტების   განხორციელების 

მიზნით სახელმწიფო, და კერძო   ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 
2023–2029 წ. წ. კათედრები, გიმნაზიის ადმინისტრაცია 

ამოცანა 1.5 სწავლა-სწავლების  პროცესის  დიფერენცირება საშუალო საფეხუზე სასწავლო მომსახურების სისტემის გაუმჯობესება 

1 
საგანთა დიფერენცირება, სავალდებულო საგნების გაძლიერებული 

სწავლების დანერგვა მოსწავლეთა ინტერესების მიხედვით.  

2022-2023 

წლიდან 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია, საგნის 

მასწავლებლები. 



 

 

 

სტრატეგიული მიზანი 2 - სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის სრულყოფა-გაუმჯობესება 

 საქმიანობა ვადები 
პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა 

ამოცანა 2.1 სკოლის უსაფრთხოების სისტემის გაუმჯობესება 

1 

მშობლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების გამოკითხვა სკოლის 

უსაფრთხოების სისტემის მიმართ მათი მოთხოვნების შესწავლის   

მიზნით. 

2023–2029წ. წ. გიმნაზიის  ადმინისტრაცია 

2 

გიმნაზიის დერეფნებსა და კიბის უჯრედებში  ვიდეო სამეთვალყურეო 

კამერების  დამატება-საჭიროებისამებრ, განახლება და მუდმივი 

მონიტორინგი. 

2023–2029წ. წ. 

 გიმნაზიის  ადმინისტრაცია, მატ-ტექ. 

უზრუნვეყოფის კოორდინატორი, ისტ-ის 

მასწავლებელი 

3 
გიმნაზიის შიდა ინტერიერის(კედლების ) დამუშავება-შეღებვა 

დამუშავება შესაძლებლობის ფარგლებში. 
2022–2023წ. წ. 

გიმნაზიის  ადმინისტრაცია, მატ-

ტექ.უზრუნვეყოფის კოორდინატორი 

4 
გიმნაზიის  დარაჯების სამუშაო პირობების მუდმივი შემოწმება და 

ვალდებულებების მონიტორინგი 
რეგულარულად 

გიმნაზიის  ადმინისტრაცია, მატ-

ტექ.უზრუნვეყოფის კოორდინატორი 

2 
მე–10,მე-11  და მე–12 კლასების მოსწავლეებისათვის  მესამე თაობის ე.ე.გ-

სთან დაკავშირებული სიახლეების შეთავაზება. 

2022-2023 

სასწავლო  

წლიდან 

სკოლის ადმინისტრაცია  

ამოცანა 1.6 სასწავლე შედეგების გაუმჯობესების მიზნით მოსწავლეთა მოტივაციისა და წახალისების მექანზმების სრულყოფა 

1 
სპეციალური კითხვარების საშუალებით მოსწავლეთა საჭიროებებისა და 

კვლევა,მონაცემთა  შეგროვება–ანალიზი 

ყოველი 

სასწავლო 

წლის ბოლოს 

ხარისხის მართვის მენეჯერი, გიმნაზიის 

ფსიქოლოგი, კათედრის  თავმჯდომარეები 

2 
მოსწავლეთა წახალისების სისტემის გაუმჯობესება               (ახალი 

მექანიზმების შემუშავება–დანერგვა) 
2022-2023 წ.წ. 

გიმნაზიის  ადმინისტრაცია ,სასწავლო 

პროცესის კოორდინატორი, ხარისხის მართვის 

მენეჯერი. 

3 
წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოების შიდა სასკოლო   

მექანიზმების (სტიპენდია, ოქროსა და ვერცხლის მედლები გაუმჯობესება) 
2023- 2024 წ. წ. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია,სასწავლო 

პროცესის კოორდინატორი,ხარისხის მართვის 

მენეჯერი. 



 

 

5 
გიმნაზიისთვის შესაძლებლობის ფარგლებში ახალი სასკოლო მერხების 

შეძენა-გაახლება. 
2023–2029წ. წ. 

გიმნაზიის  ადმინისტრაცია, 

მატ-ტექ.უზრუნვეყოფის კოორდინატორი. 

7 საევაკუაციო სწავლების ტრენინგი–სიმულაცია 2022–2023წ. წ. 
სკოლის ადმინისტრაცია, 

საევაკუაციო ჯგუფი 

ამოცანა 2.2. გიმნაზიის სპორტული დარბაზის  რეაბილიტაცია, აღჭურვა-ინვენტარის განაახლება 

1 

სპორტული  დარბაზის   ჭერის გამოცვლა,ახალი განათების სისტემების  

დამონტაჟება, სპორტული  დარბაზის კედლების დაზიანებული 

მონაკვეთების კოსმეტიკურად შელამაზება. 

2022–2023 წ. წ. 
მატ-ტექ.უზრუნვეყოფის კოორდინატორი. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია. 

2 
ზრუნვა გიმნაზიის ირგვლივ   მიწის ნაკვეთის გაფართოებასა მასზე   

ღია სპორტული მოედნის მოწყობაზე. 
2024–2029წ. წ. 

მატ-ტექ.უზრუნვეყოფის კოორდინატორი, 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია.  

ამოცანა 2.3. გიმნაზიის   კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფის   გაძლიერება. 

1 
მოძველებული აპარატურის  განაახლება-სამი ცალი კომპიუტერის 

შეძენა-დამონტაჟება. 
2023 -2024 წ.წ. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია, ისტ-ის 

მასწავლებელი 

2 
ზრუნვა თითოეულ საკლასო ოთახში  კომპიუტერიზაციისა და მათი 

ინტერნეტქსელში  ჩართვისთვის. 
2025-2029 წ.წ. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია, ისტ-ის 

მასწავლებელი 

ამოცანა 2.4. გიმნაზიის  ეზოს და მისი  მიმდებარე ტერიტორიის  კეთილმოწყობა 

1 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სისტემატიური განხორციელება. 

მათ შორის ეზოს ტერიტორიის სრულად შემოღობვაზე ზრუნვა,ფინანსების 

მოძიება და მისი შემოღობვის  სრულად დასრულება 

2022–2023 წ.წ. 
მატერიალურ ტექნიკური  უზრუნველყოფის  

კოორდინატორი ბუღალტერი 

2 
გიმნაზიის  უკან ეზოს მოვლა-დასუფთავება,კლასების მიხედვით 

ადგილის გამოყოფა, გამწვანება,ყვავილების დარგვა-მოვლა. 
2023-2029წ.წ. გიმნაზიის ეკოკლუბის წევრები 

3 
ეზოს დიზაინი,ეზოს ტერიტორიის გალამაზება  ახალი ნარგავებით 

გამდიდრება ეკო-კლუბის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.  
2022–2023 წ.წ. 

გიმნაზიის ეკოკლუბის 

წევრები,ფასილიტატორი მასწავლებელი. 

ამოცანა 2.5   გიმნაზიის  აღჭურვა თანამედროვე სასწავლო თვალსაჩინოებით 

1 
სასწავლო კათედრების მხრიდან საჭიროებათა დადგენა, 

ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი 
2023–2029წ.წ. საგნობრივი კათედრების თავმჯდომარეები. 

2 ქიმიის , ფიზიკისა და ბიოლოგიის ლაბორატორიების განახლება– 2023–2029წ. წ. საგნობრივი კათედრების თავმჯდომარეები, 



 

 

შევსებაზე ზრუნვა. გიმნაზიის ადმინისტრაცია. 

3 
შესაძლებლობის მიხედვით აუდიო და ვიდეო დისკებით 

ლაბორატორიის აღჭურვა 
2022–2023 წ. წ. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია 

საგნობრივი კათედრები 

4 

შიდა სასკოლო კონკურსების მოწყობა მასწავლებელთა და 

მოსწავლეთა თვითნაკეთი თვალსაჩინოების დამზადების წახალისების 

მიზნით 

2023–2029წ. წ. 
ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის  კოორდინატორი. 

 

სტრატეგიული მიზანი 3 - სკოლის ორგანიზაციული კულტურის ეფექტიანობის ამაღლება 

 

 საქმიანობა ვადები 
პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა 

ამოცანა 3.1. სასკოლო კულტურისა ჩამოყალიებება და შიდა საკოლო ორგანიზაციული ღირებულებების გამტკიცება 

1 

გიმნაზიის  თანამშრომელთა და  მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო 

და დიდი საუფლო დღესასწაულებისთვის  ორგანიზება და მონაწილეობის 

მიღება. 

2023–2029წ. წ. 

გიმნაზიის  ადმინისტრაცია. 

კომუნიკაციების მენეჯერი, 

დამრიგებლები 

2 
მშობლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების გამოკითხვა გიმნაზიის  

უსაფრთხოების სისტემის მიმართ მათი მოთხოვნების შესწავლის მიზნით 
2022–2026წ. წ.   გიმნაზიის  ადმინისტრაცია 

         ამოცანა 3.2. ადამიანური რესურსების მართვის გაუმჯობესება 

1 თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობების გაუმჯობესება 2022-2023 წ.წ. გიმნაზიის  ადმინისტრაცია 

2 თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასების სისტემის დანერგვა 2023-2024 წ.წ. გიმნაზიის  ადმინისტრაცია 

3 ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა 2023-2025წ.წ. 
გიმნაზიის ადმინისტრაცია,ისტ-ის 

მასწავლებელი,საქმისმწარმოებელი. 

4 
თანამშრომელთა მოტივაციისა და წახალისების სისტემის დანერგვა და  

განხორციელების უზრუნველყოფა 
2023-2029 წ.წ. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია, 

ბუღალტერი 

 

 



 

 

სტრატეგიული მიზანი 4 -  სკოლის საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველოყოფა და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციისა და 

თანამშრომლობის გაუმჯობესება 
 

 საქმიანობა ვადები პასუხისმგებელი სტრუქტურა 

ამოცანა 4.1 სკოლის ვებ–გვერდის განახლება და მუდმივი გაუმჯობესება 

1 
ზრუნვა გიმნაზიის  ვებ–გვერდის და დიზაინის სისტემატურ  

განახლებზე  
2023–2029წ.წ. ისტ-ის მასწავლებელი 

2 
გიმნაზიის ვებ–გვერდზე  პედკოლექტივისა და თანამშრომლების 

შესახებ ინფორმაციის ატვირთვა–განახლება 
2023–2029 წ.წ. ისტ-ის მასწავლებელი 

4 

გიმნაზიის  ვებგვერდზე პროაქტიულად განსათავსებელი 

ინფორმაციის ნუსხის შექმნა, დამტკიცება და შესაბამისი წესით 

ადმინისტრირება 

2023–2029 წ.წ. 
გიმნაზიის ადმინისტრაცია,  

Edupage-ადმინისტრატორი 

5 ზრუნვა ელექტრონული გაზეთის გამოცემის დანერგვისათვის. 2023–2029 წ.წ. 

საგნობრივი კათედრები, სასწავლო 

პროცესის კოორდინატორი, ისტ-ის 

მასწავლებელი 

6 
სოციალურ ქსელებში გიმნაზიის გვერდის მუშაობის 

ადმინისტრირება 
2023-2029  წ.წ. ისტ-ის მასწავლებელი 

ამოცანა 4.2 სასკოლო ცხოვრებაში მშობლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის მექანიზმების სრულყოფა  

1 
მშობლებთან შეხვედრების სპეციალური გრაფიკისა და 

პროცედურების გაუმჯობესება. 
2022–2023 ს.წ. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია, კლასის  

დამრიგებლები. 

2 
გიმნაზიაში მიმდინარე  პროცესებთან დაკავშირებით მშობლების 

ინფორმირების მექნიზმების  გაუმჯობესება 
2023–2029 ს.წ. 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია, კლასის  

დამრიგებლები. 

3 
გიმნაზიის  ვებგვერდზე დაინეტესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის 

ინტერაქტიული მოდულის დანერგვა და მართვა 
2022–2029ს.წ. ისტ-ის მასწავლებელი,  

4 

მშობლებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის ე. წ. 

წინადადებებისა და რეკომენდაციების დამატებითი მექანიზმების 

დანერგვა 

2023წლიდან გიმნაზიის  ადმინისტრაცია 

ამოცანა 4.3  გიმნაზიის  კურსდამთავრებულთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა 



 

 

 საქმიანობა ვადები პასუხისმგებელი სტრუქტურა 

1 
გიმნაზიის კურსდამთავრებულთა  წარმატებებისა და  საქმიანობის 

შესახებ მონაცემების შეგროვება 
2023-2029წ.წ. 

ისტ-ის მასწავლებელი, 

საქმისმწარმოებელი, კლასის 

დამრიგებლები,  

2 
გიმნაზიის კურსდამთავრებულებთან ურთიერთთანამშრომლობის 

მეთოდების დანერგვა-განვითარება. 
2023-2029წ.წ. 

ისტ-ის მასწავლებელი, 

საქმისმწარმოებელი, კლასის 

დამრიგებლები, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ა(ა) იპ  წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის   სახელობის  

წყალტუბოს  სასულიერო გიმნაზიის  რექტორი:                                                                                                              

ქუთათელ - გაენათელი  

მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი 


