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შ.პ.ს. ე. ესვანჯიას სახ. იტალიური სკოლა „ცისკარი“  

ISO 9001:2015 

2021-22 სასწ.წ. სასკოლო აქტივობების კალენდარი 
     

საგაკვეთილო პროცესი: 9:00 – 15:05  სთ. 

დამატებითი მომსახურება: 15:05 - 18:00 სთ. 

 

თარიღი აქტივობა შენიშვნა 

სექტემბერი 1 პედაგოგების გამოცხადება  

სექტემბერი 2 კათედრის გამგეებთან შეხვედრა  

სექტემბერი 3 დამრიგებლებთან შეხვედრა  

სექტ,ებერი 9 პედაგოგიური საბჭოს სხდომა  

სექტემბერი 13 პირველკლასელთა მშობლებთან შეხვედრა  

სექტემბერი 14 ახალი თანამშრომლების საორიენტაციო 

ტრენინგი 

 

სექტემბერი 15  სასწავლო წლის პირველი დღე - 

დისტანციურად (ზუმის პლატფორმის 

გამოყენებით) 

 

სექტემბერი 20 ტრეინინგი პედაგოგებისთვის: 

ელექტრონული ჟურნალის ეფექტური 

გამოყენება 

 

სექტემბერი 21 მშვიდობის საერთაშორისო დღე ბესლანის ტრაგედია, 

ნიუ-იორკის 

ცათამბჯენები, ბანაკის 

ტრაგედია 

სექტემბერი  29 პროექტის ,,გარემოსდაცვითი განათლება 

მდგრადი განვითარებისთვის,, წარდგენა 

საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა 

კათედრის 

ხელმძღვანელი 

ოქტომბერი 4  სასწავლო პროცესის გაგრძელება სასკოლო 

სივრცეში 

 

ოქტომბერი 15 - 

დეკემბერი 15 

ახალი პედაგოგების მუშაობის მონიტორინგი  

ოქტომბერი 17 სიღარიბის დაძლევის საერთაშორისო დღე  

ნოემბერი 17-19 ISO 9001:2015 სასერტიფიკაციო გარე აუდიტი  

ნოემბერი 23 დასვენების დღე  

დეკემბერი 1-15 ინგლისური და იტალიური ენების  

სასერტიფიკაციო გამოცდები 

 

დეკემბერი 20 ადამიანის სოლიდარობის დღე  

დეკემბერი 24-27 საახალწლო კარნავალი სამივე საფეხურის 

მოსწავლეებისათვის 
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დეკემბერი 28 დამრიგებლების შეხვედრა - სემესტრული 

ანგარიშები 

 

დეკემბერი 29 კათედრის გამგეების შეხვედრა - 

სემესტრული ანგარიშები 

 

დეკემბერი  29-15 ზამთრის არდადეგები  

დეკემბერი 31 - 

იანვარი 8 

ზამთრის არდადეგები XII კლასებისათვის 

(სააბიტურო ჯგუფები) 

 

იანვარი 2-12 ზამთრის სპორტული ბანაკი დაბა ბაკურიანში  

იანვარი 10 პედსაბჭოს სხდომა  

იანვარი - თებერვალი სასკოლო პროექტი - გამოყენებული ელ 
ბატარეები/ელემენტების ნაგავში გადაყრის 
მავნეობის შესახებ საინფორმაციო, 
იტალიურენოვანი ანიმაციის  გაქართულება და 
საინფორმაციო  ბილინგვური  კამპანიები 
(პოსტერები, ლიფლეტები, ბანერები)  

იტალიური ენა 

ინგლისური ენა 

თებერვალი სასკოლო პროექტი - საინფორმაციო 

კვირეული 

ინგლისური ენა 

მარტი - მაისი სასკოლო პროექტი - პოსტერების 
საინფორმაციო - თემატური გამოფენა-
კონკურსები  

სპორტისა და 
ესთეტიკური აღზრდის, 
დაწყებითი საგნების, 
საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების, 
იტალიური ენის, 
ინგლისური ენის 
კათედრები 

მარტი 4-14 საგაზაფხულო არდადეგები  

მარტი 21 დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე  

აპრილი 14 დედაენის დღე  

აპრილი 21 რომის დაბადების დღე  

აპრილი 22 დედამიწის დღე  

აპრილი 26-30 სააღდგომო არდადეგები  

მაისი 9 დასვენების დღე  

მაისი 15 – 24 პედაგოგთა, მოსწავლეთა და მშობელთა 

ანკეტირების პერიოდი 

 

მაისი 20 XII გამოსაშვები კლასის სასწავლო წლის 

ბოლო დღე 

 

მაისი 18 „ცხოვრების ჯანსაღი წესი“ პროექტის 

ფარგლებში ლაშქრობა საბაზო და საშუალო 

საფეხურის მოსწავლეებისათვის 

 

მაისი 27 – ივნისი 30   სააბიტურო ჯგუფების მეცადინეობა  
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მაისი 31 მსოფლიო თამბაქოს გარეშე  

ივნისი 1 ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე  

ივნისი 2  იტალიის რესპუბლიკის დაბადების დღე  

ივნისი 5 გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე - 

სასკოლო პროექტის დასკვნითი კონფერენცია 

 

ივნისი “მწვანე ტაქსის” გამოძახება  

ივნისი 5, 6 (თარიღი 

დაზუსტდება) 
იტალიური და ინგლისური ენის 

სასერტიფიკაციო გამოცდები 

 

ივნისი 17-21 პედაგოგთა, დამრიგებელთა და კათედრის 

გამგეების მიერ ოფიციალური 

დოკუმენტაციის ჩაბარების პერიოდი 

 

ივნისი 24-25 ერთობლივი ექსკურსია საბაზო და   საშუალო 

საფეხურის მოსწავლეებისათვის 

 

ივნისი 29 პედსაბჭოს სხდომა  

ივლისი 5-16 ბანაკი დაბა ბაკურიანში  
 


