
2019 წლის კულტურის განყოფილების ბიუჯეტი და მისი ხარჯვა:

პროგრამული  ღონისძიებები -190 000

სხვა  შემხვედრი კულტურული ღონისძიებები - 40 000

საშობაო მსვლელობა ,,ალილო" (7იანვარი)  - 1000ლ

ძველი ტრადიციების აღდგენისა და პოპულარიზაციის მიზნით , ტრადიციულად , 
რელიგიურ დღესასწაულ ,,ალილოს’’-ს  მსველლობაშ ი მივიღეთ მონაწილეობა. 

სურსათითა და ტკბილეულობით შევუერთდით მეალილოვეებს, რათა ჩვენი წვლილიც 
შეგვეტანა  სოციალურად დაუცველი და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი  ადამიანების 
საახალწლო განწყობის შესაქმნელად. 

,,კალანდა გურიაში - 13 იანვარი  - 5000ლ



13 იანვარს, ტრადიციულად,  კალანდის დღესასწაული ჩავატარეთ  სოფ.ცხემლისხიდში.  
საკალანდო რიტუალი  თეატრალიზებული  სახით იყო წარმოდგენილი. კალანდის აღნიშვნა  
და გურული ტრადიციაების  აღდგენა  რეგიონის  პოპულარიზაციას,  კულტურის და 
ტურიზმის განვითარებას უწყობს ხელს 

 ,,საშობაო ქალაქი“  2,3,4, იანვარი– 15 000ლ

საშობაოდ,  კულტურისა  და  დასვენების პარკში მოვაწყვეთ  საშობაო დეკორაციები,  
საშობაო ბაზრობა , 2 დღის განმავლობაში  პატარებს  შეეძლოთ უფასოდ  ესარგებლად 
ატრაქციონებით. გაიმართა გასართობი პროგრამები და კონცერტი  ბავშვებისათვის 

კულტურული ტურიზმის პოპულარიზაცია  - 25 000ლ



•     ძველი  გურული  ტრადიციებისა  და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული  
ტურისტული პოტენციალის  (გომისმთა, ურეკი, შეკვეთილი) პოპულარიზაციის  
მიზნით  დამზადდა  ვიდეორგოლები და  ფოტოვიდეო მასალა. მჭიდრო  
თანამშრომლობა გვქონდა საინფორმაციო სააგენტოებსა   და ტელევიზიებთან.

•   გურული ფოლკლორის პოპულარიზაციის  მიზნით განხორეციელდა  სხვადასხვა 
ფესტივალებში  

• ადგილობრივი ფოლკლორული ჯგუფების  მონაწილეობა. 

3-8 მარტი - 5 000ლ

3-8 მარტს  დედისა  და ქალთა  საერთაშორისო  დღესთან  დაკავშირებით  სხვადასხვა 
ღონისძიებები  გაიმართა. 

დაჯილდოვდა  ღვაწლმოსილი, მრავალშვილიანი, სოციალურად შეჭირვებული 
ქალბატონები. 



9 აპრილი  - 900ლ

1989წლის 9 აპრილის მოვლენებიდან 30 წელი გავიდა. საქართველოს დამოუკიდებლობისა 
და ტერიტორიული მთლიანობისათვის  დაღუპულთა  მემორიალი  გვირგვინით შევამკეთ 
და მათ მათი პატივის მისაგებად გაიმართა ღონისძიება სოფელ ლიხაურში. 

,,პასქის ფესტივალი“ – 1900ლ

ოზურგეთში, კულტურისა და დასვენების პარკში რიგით მე-9 პასქის ფესტივალს გავუკეთეთ 
ორგანიზება 

. ფესტივალზე აღდგომის თემატიკასთან დაკავშირებული  სხვადასხვა ხ ელნაკეთი 
კომპოზიციები და პასქები იყო წარმოდგენილი. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ 



ინდივიდუალური ავტორები  და  სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები.  
ფესტივალის მონაწილეებს გადაეცათ.  საჩუქრები და სპეციალური პრიზები 

,,ღამე მუზეუმში“

მუზეუმების საერთაშორისო დღესთად დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
სხვადასხვა მუზეუმებში ღონისძიებების ორგანიზებაში მივიღეთ მონაწილეობა

მონაწილეობა მივიღეთ სასკოლო-სპორტული ოლიმპიადის დახურვის ცერემონიალში

ქართული  ჩაის ფესტივალზე  წარმოვადგინეთ ეთნოგრაფიული კუთხე  და გურული 
სამზარეულო. გაიმართლა ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი. 



,,საქართველო მინიატურებში” სეზონის გახსნა

ზაფხულის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით,შეკვეთილში, მინიატურულ პარკში 
კულტურული ღონისძიება გავმართეთ. სადაც უამრავი ტურისტს გავაცანით ჩვენი 
კულტურა და ტრადიციები. 

ვაჟა აზარაშვილის შემოქმედებითი საღამო  - 1700ლ

ოზურგეთის  ფოლკლორის ცენტრში, კომპოზიტორ  ვაჟა აზარაშვილის შემოქმედებითი 
საღამო  მოვაწყვეთ.



კომპოზიტორმა, მეგობრებთან ერთად, ოზურგეთელი მსმენელისთვის ყველასთვის 
საყვარელი და ცნობილი სიმღერები შეასრულა. 

პროექტი ,,პეპელას ფრთბზე დაწერილი თვისუფლება“  - 700ლ

ჩვენი ორგანიზებითა  და  მხარდაჭერით  , მონო სპექტაკლი - ,,პეპელას ფრთებზე დაწერილი 
თავისუფლება" გაიმართა,  რომელიც ნიჭიერი ქართველი პოეტის, პროზაიკოსისა და 
პუბლიცისტის დავით შემოქმედელის(ტაკიძე) ნაწარმოებების მიხედვით შეიქმნა და იგი 
პოეტის დაბადებიდან   65-ე, საიუბილეო   წლისთავს მიეძღვნა.

 სპექტაკლის ავტორი და განმახორციელებელი ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის 
დრამატული თეატრის ნიჭიერი მსახიობი ბელა კიკვაძე იყო. 

26 მაისი-2570ლ

101 წლის იუბილე  განსაკუთრებულად  აღვნიშნეთ ოზურგეთში. მოვაწყვეთ კულტურული 
და სპორტული ღონისძიებები.,

გასართუბი საბავშვო კუთხეები ჭადრების ბაღში.  ასევე რეგიონისთვის  დამახასიათებელი  
პროდუქციის  და ღვინის  გამოფენა-გაყიდვა;  ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა.  
კონცერტი ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების  მონაწილეობით. 



,,შვიდკაცას ვარსკვლავი“ – 4000ლ

ორგანიზება გავუკეთეთ ანსამბლ  "შვიდკაცას“ 60 წლისთავისადმი მიძღვნილ  საიუბილეო 
საღამოს. 

ანსამბლის საპატივცემულოდ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა ,,შვიდკაცას’-ს ვარსკვლავი 

სალუქვაძის  სახელობის  საერთაშორისო ფესტივალი  - 43 000ლ

გიორგი სალუქვაძის სახელობის ფოლკლორის მე-X საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალი 
ჩავატარეთ. სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ უკრაინის, ყაზახეთის, ბელორუსიისა და 
ესტონეთის ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლები, ასევე საქართველოს რეგიონების 
ქორეოგრაფიული ანსამბლები ფესტივალი საზეიმო აღლუმითა და გრანდიოზული გალა-
კონცერტით დაიხურა. 



ევროპის დღეებისა და ევროპის კვირეულის აღნიშვნა 

ევროპის დღეებთან ჩვენი მხარდაჭერითა და მონაწილეობით დაკავშირებით ჩატარდა 
სახვადასხვა ღონისძიებები: ევროპის დღე, ევროპის კვირეული , ნატოსა და ევროკავშირის 
დღეები, ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დღეები

ექვთიმეობა - 6000ლ

სოფელ ლიხაურში,  ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში "ექვთიმეობის’’ 
დღესასწაულს  გავუკეთეთ  ორგანიზება . ჩატარდა  ექვთიმე ღვთის  კაცის სულის 
მოსახსენიებელი პარაკლისი.  გაიმართა მხატვრულ-ლიტერატურული  საღამო.  ჩატარდა  
კონცერტი. 

გომისმთობა - 615ლ



კურორტ გომისმთაზე  „გომისმთობის“ სახალხო  დღესასწაული  გაიმართა , სადაც 
მონაწილეობას ღებულომდნენ ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის და 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული 
ანსამბლები. გაიმართა სპორული ასპარეზობები.  გამოვლინდა გამარჯვებულები, რომლებიც 
დაჯილდოვდნენ სამახსოვრო საჩუქრებით. 

9 მაისი- ფაშიზმზე  გამარჯვების დღე  - 50ლ

ოზურგეთში ფაშიზმზე გამარჯვების 74-ე წლისთავი აღვნიშნეთ. მეორე მსოფლიო ომში 
დაღუპულ გმირთა მემორიალი ხელისუფლების  წარმომადგენლებთან ერთად ყვავილებით 
შევამკეთ. ოზურგეთის მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე 4 ვეტერანს სახლში ვესტუმრეთ და  
ფასიანი საჩუქრები გადავეცით 



სოფლის დღესასწაულები - 3844ლ

სოფლის დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა შემდეგი დღესასწაულები:  სოფელ ასკანაში 
,,ასკანობა’’  და  სოფელ შემოქმედში ,,შემოქმედობა’’.ჩატარდა კონცერტი  ადგილობროვი 
ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ჯგუფების მონაწილეობით. გაიმართა სპორტული 
ასპარეზობები,დაჯილდოვდნენ გამარჯვებულები. ტრადიციულად, დასახელდა სოფლის 
საპატიო მცხოვრებლები. 

ალეგრობა -2019 – 39 600ლ



„ალეგრობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით, ოზურგეთში 4 ქვეყნის: იტალიის, 
პოლონეთის, უკრაინის და ლიეტუვის დელეგაციები ჩამოვიდა. სტუმრები ადგილობრივი 
ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და ქალაქის მთავარი ღირშესანიშნაობები 
დაათვალიერეს. განსაკუთრებული დახვედრა მასპინძლებმა უკრაინის ქალაქ გენიჩესკის 
დელეგაციას მოუწყვეს. გენიჩესკთან ოზურგეთს მრავალწლიანი ურთიერთთანამშრომლობა 
აკავშირებს, რომელიც 90-იან წლებში შეწყდა და აღდგენის ინიციატივა ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. გარდა გენიჩესკისა, ოზურგეთში უკრაინის ქალაქ ბოიარკის და 
ლიეტუვის ქალაქ როკიშკისის დელეგაციები იმყოფებოდნენ. 

ზვიად  გამსახურდიას  80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება  მოვაწყვეთ  
.გავიხსენეთ საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და მისი დამსახურება ქვეყნის  წინაშე

ნოდარ დუმბაძის  საიუბილეო დღეების ფარგლებში  ლიტერატურული პროექტი „ცოცხალი 
წიგნები“ ოზურგეთს ეწვია. ჩვენი ორგანიზებითა და  მხარდაჭერით  ჩატარდა შეხვედრა  
წიგნის მოყვარულთათვის. ადგილობრივმა დამწყებმა პოეტებმა საკუთარი ლექსები 
წარუდგინეს მსმენელებს. შეხვედრის ბოლოს გაიმართა ახალგაზრდა კინორეჟისორის - 
გიორგი მენაბდის მხატვრული ფილმის "სისხლი"-ს პრემიერა.

ახალი წლის აღნიშვნა  - 15 000ლ

შევიძინეთ და აღვადგინეთ  ქალაქის  საახალწლო განათებები და ილუმინაციები.



  ორგანიზება გავუკეთეთ ქალაქის მთავარი ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალს. გაიმართა 
კონცერტი

სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილება

1. საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, ფინალური დასკვნითი 
შეხვედრები, ტრანსპორტირება, დაბინავება, დახურვის ღონისძიების 
ორგანიზება 



21 000 ლარი.

2. ,,მოყვარულთა თასი 2020“ , მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმ.ერთ. მოყვარულ 
საფეხბურთო გუნდების ჩართულობა, მათი სპორტული ფორმებით და 
სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა 1 500 ლარი.

3. საქართველოს  ,,კაიაკინგის“ ფედერაციასთან ერთად, საერთაშორისო 
ჩემპიონატთან დაკავშირებული ღონისძიების  ორგანიზება. მუსიკალური 



გაფორმება, საჩუქრების გადაცემა.

4. სახალხო დღესასწაულებში სპორტული  ჩართულობა 1500 ლარი.
5. წლის განმავლობაში გამოვლენილი წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი 

მწვრთნელების დაჯილდოება 9520 ლარი.

6. სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების  ხელშეწყობის, მასობრივი 
სპორტის განვითარების კუთხით: მუნიციპალიტეტში შემავალი 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში სპორტული მოედნებისათვის შეძენილი იქნა 
სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარი 1580 ლარის ოდენობით.



7. N2 საჯარო სკოლის საფეხბურთო გუნდი გაემგზავრა  უკრაინის ქ. კიევში 
საერთაშორისო სპორტულ თამაშებზე და გახდნენ პრიზიორები 400 ლარი.

8.   ნორჩი მოჭადრაკე თენგიზ თოიძე ერთჯერადი დახმარების სახით 
დაფინანსდა 885 ლარით და გაემგზავრა  ქ. მინსკში მსოფლიო ჩემპიონატზე და 
წარმატებით იასპარეზა.

9. ივლისის თვეში დაბა ურეკში ჩვენს მიერ დაფინანსდა ჩემპიონატი  სპორტის 
ახალი სახეობაში-,, ქვიშის ფეხბურთში“, ღონისძიების ორგანიზებისათვის ( 
ბანერები, სარეკლამო მასალები, ჯილდოები, სპორტული ინვენტარი)340 
ლარი.

10.გაიმართა გურიის ჩემპიონატი ,,სპორტინგში“, რომლის ორგანიზებისათვის 
გამოიყო თანხა 400 ლარის ოდენობით.

11.სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დახმარებისა და მათი 
საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით ელენე გეგუჩაძეს, 
/////////////////////////////////

12.ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით გაიმართა შეხვედრები 
ახალგაზრდებთან (ახალგაზრდა სპორტსმენები, მოსწავლეები), ჩატარდა 



ღონისძიება ,,არა ძალადობას, არა ნარკოტიკს“ 350 ლარი.

13.ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის კუთხით, მხარი დაუჭირეთ 
,,კიბერსპორტის“ განვითარებას, დავეხმარეთ ჩემპიონატის ორგანიზებაში 350 

ლარი.
14.შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული  ახალგაზრდების აღმოჩენისა და 

მათი შემოქმედების პიპულარიზაციის მიზნით განვახორციელეთ პროექტი 



,,იმღერე რამე“, ღონისძიების ორგანიზებისათვის გამოიყო თანხა 500 ლარის 

ოდენობით.
15. არასამთავრობო ორგანიზაცია ა.ა.ი.პ ,,ახალგაზრდული პარლამენტთან“-

ერთად პროექტ ,,განავითარე შენი ქალაქი ,შენი რეგიონი“ ფარგლებში, 
გამარჯვებული სოციალურად დაუცველი ბავშვები დაფინანსდნენ და 
გაემგზავრენ თურქეთში საქართველოს დღეებში მონაწილეობისათვის 1800 

ლარი.



16.გაიმართა საგაზაფხულო და საშემოდგომო  სეზონის ინტელექტუალური 
თამაშები, რომელშიც მონაწილეობდა 15 საჯარო და სამრევლო სკოლა, 1300 

ლარი.
17.სალონური შეხვედრა წლის ლიტერატურულ კონკურსში გამარჯვებულ 

ავტორებთან, პროექტი საღამო ახალგაზრდა პოეტებთან“ 500 ლარი.

განათლებისა და გენდერულ საკითხთა 
განყოფილების  - 2019 წლის ბიუჯეტი 

შეადგენდა 220 000 ლარს.
აქედან 20 000 ლარი გამოყოფილი იყო გენდერული მიმართულებით, ხოლო 200 000 ლარი 
ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამიდან.



წლის განმავლობაში აღნიშნული განყოფილეაბა ახორციელებდა ბიუჯეტით 
გათვალისწინებულ  დაგეგმილ და შემხვედრ ღონისძიებებს.  

„ალეგრობის“ სახალხოდღესასწაულზეოზურგეთისმუნიციპალიტეტმა, მიმდინარეწელს, 
ერთიანიეროვნულიგამოცდებისშედეგებით 100 %-
იანიგრანტისმფლობელისტუდენტებიდააჯილდოვა. თითოეულსსაჩუქრად 3 000 ლარი, 
ხოლომათაღმზრდელსკოლებს 1000 ლარიგადაეცა.

,,არაბულინგს"

19 
ივლისს,ოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლებისდაგენდერულსაკითხთაგანყოფილებ
ამსაინფორმაციო-შემეცნებითიპროექტი ,,არაბულინგს“ განახორციელა, 
რომლისფარგლებშიცფოლკლორისცენტრისმცირედარბაზშიმოსწავლეებისათვისფილმისჩვენება
გამართა. ფილმისჩვენებისშემდეგმოწვეულსტუმრებსადამოსწავლეებსშორისდისკუსიაშედგა. 
ასევეპროექტისფარგლებშიმოეწყომოსწავლეთამხატვრულინამუშევრებისგამოფენადადარიგდასა
ინფორმაციოფლაერები. #გურია #ოზურგეთი2019 #არაბულინგს



2019 წლის 25 ნოემბერს - 
ქალთამიმართძალადობისაღმოფხვრისსაერთაშორისოდღესგენდერულიძალადობისწინააღმდეგ 
16 დღიანიკამპანია მოეწყო და 10 დეკემბერს, 
ადამიანისუფლებათადაცვისსაერთაშორისოდღესდასრულდა. 
კამპანიაქალთამიმართძალადობისსაკითხებზესაზოგადოებისცნობიერებისამაღლებასდასამოქალ
აქოკონსოლიდაციისგაძლიერებასისახავდამიზნად. კამპანია 
 განათლებისადაგენდერულსაკითხთაგანყოფილებისმიერიყო ინიცირებული.

ოზურგეთისმუნიციპალიტეტშიდაუნისსინდრომისსაერთაშორისოდღესაზეიმოღონისძიებითადა
მსვლელობითაღინიშნა. 
მსვლელობისდროსსასულიეროპირებმაბენეფიციარებიტაძრისეზოშიდალოცესდაზეთიაცხეს. 



ღონისძიებაექვთიმეთაყაიშვილისსახელობისეთნოგრაფიულმუზეუმშიგაგრძელდა, 
სადაცსაბავშვოანსამბლებმასხვადასხვამუსიკალურინომრებიშეასრულეს

17 ოქტომბერიექვთიმეთაყაიშვილისხსენებისდღეა. „ექვთიმეობის“ დღესასწაული, 
ტრადიციულად, სოფელლიხაურში, კულტურულიდამხატვრულიღონისძიებებითაღინიშნა, 
რომელშიცჩართულიიყოლიხაურისსაჯაროსკოლისმოსწავლეები. განათლებისა და გენდერულ 
საკითხთა განყოფილებამ პროექტში მონაწილე მოსწავლეები ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვა.



aოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლების, განათლებისა და გენდერულ 
საკითხთაგანყოფილების ორგანიზებითსხვადასხვასაჯაროსკოლისმოსწავლეებისთვისწლის 
განმავლობაშიოთხი საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ტურიმოაწყო.



საბავშვოღონისძიებასახელწოდებით ,,მეარვცნობშეზღუდვებს, ვირჩევთანაბარშესაძლებლობებს“ 
შშმპირთაუფლებებისდაცვისსაერთაშორისოდღესმიეძღვნა, 
რომელიცყოველიწლისდეკემბერშიაღინიშნება.სადღესასწაულოკონცერტისაქველმოქმედოასოცი
აცია ,,გურიას“ ეზოში, ღიაცისქვეშჩატარდა. 

სპეციალურიმოწვევით, პატარებისგანწყობაზეყველაბავშვისთვისცნობილმადასაყვარელმა 
,,ბაბილინამ’’ სხვადასხვაზღაპრისგმირებთანერთადიზრუნა





დედაენისდღესთან დაკავშირებული ღონისძიება  ,,მევწერქართულად“
დედაენისდღესთანდაკავშირებულიღონისძიება ,,მევწერქართულად“
ოზურგეთისმუნიციპალიტეტისცენტრალურბიბლიოთეკაშიდედაენისდღესთანდაკავშირებითღონისძ
იება ,,მევწერქართულად“ ჩატარდა. ✍️ღონისძიებაზე ,,კალიგრაფიის“ აქციამოეწყო, 
სადაცმუნიციპალიტეტისსაჯაროდასამრევლოსკოლისდაწყებითისაფეხურისქართულიენისადალიტე
რატურისმასწავლებლებმამიიღესმონაწილეობა.

➡️ღონისძიებამერიისგანათლებისდაგენდერულსაკითხთაგანყოფილებისორგანიზებითგაიმართა. 
აღნიშნულისამსახურისთანამშრომლებმამასწავლებლებსსიგელებიდადასიმბოლურისაჩუქრებიგადას
ცეს. 



17 მაისსსაქართველოშიოჯახისსიწმინდისადასიმტკიცისდღეაღინიშნება. 
ოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლების, კულტურის, 
სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთასამსახურის - 
განათლებისადაგენდერულსაკითხთაგანყოფილებისორგანიზებითოჯახისსიმტკიცისდღეღონისძ
იებითაღინიშნა, 
რომელსაცადგილობრივიხელისუფლებისხელმძღვანელიპირებიოჯახებითდაესწრნენ. 
ღონისძიებაზემოწვეულნიიყვნენსასულიროპირებიდამრავალშვილიანიოჯახები, ასევეკონკურსს 
„ჩემიოჯახის“ მონაწილესამხატვროსკოლისმოსწავლეები, 
რომლებსაცოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმერმაკონსტანტინეშარაშენიძემპროექტშიაქტიურიმო
ნაწილეობისთვისსიგელებიდასიმბოლურისაჩუქრებიგადასცა.



18 მაისსეროვნულისამოსისდღეოზურგეთშიცაღინიშნა. გაიმართააღლუმი, 
გამოფენადაფოლკორულიანსამბლებისკონცერტი. 
ღონისძიებაოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლებისა და გენდერულ საკითხთა 
ორგანიზებით მოეწყო.



2019 წლის 9 დეკემბერს N4 საჯაროსკოლაში, კამპანია ,,არაძალადობის“ 
ფარგლებშისამოქალაქოგანათლებისკლუბ ,,ცისარტყელას" 
მიერთემატურინამუშევრებისპრეზენტაციაგაიმართა.მოსწავლეებმაწარადგინესპრეზენტაციებიდ
აანიმაციები, რომლებშიცძალადობისპირდაპირითუირიბიშემთხვევებიიყოასახული.



პროექტისმონაწილებავშვებიგანათლებისადაგენდერულსაკითხთა,განყოფილებებისმიერფასიანი
საჩუქრებითდაჯილდოვდნენ. 

2019 წლის 22 ოქტომბერს ოზურგეთისფოლკლორისსახელმწიფოცენტრშიახალგაზრდაპოეტის, 
ეკატერინეახალაძისპოეზიისსაღამოგაიმართა. 
ეკატერინეახალაძეგერმანიაშიმოღვაწეობსდაარისავტორიკრებულისა 
„ჩემისულისქვაფენილზე.ღონისძიებაოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლებისადაგენ
დერისგანყოფილებისმხარდაჭერითჩატარდა.



ბავშვთადაცვისსაერთაშორისოდღეოზურგეთშიკულტურისადადასვენებისპარკში,ოზურგეთისმ
უნიციპალიტეტისმერიის განათლებისა და გენდერულ საკითხთა განყოფილების 
ოზურგეთისმუნიციპალიტეტისკულტურისადამოსწავლეახალგაზრდობისცენტრისორგანიზები
თგაიმართა.რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ

საბავშვოსტუდია „ბინული“ დაა.ა.ი.პ. 
ოზურგეთისმუნიციპალიტეტისკულტურისადამოსწავლეახალგაზრდობისცენტრთანარსებულია
ნსამბლები. 
გაიმართაა.ა.ი.პოზურგეთისმუნიციპალიტეტისსკოლამდელიაღზრდისცენტრისფილიალებისაღს
აზრდელთანამუშევრებისგამოფენა,ასფალტზეხატვამოხალისეთამონაწილეობით, 
ანიმაციურიფილმებისჩვენებადაჩატარდასპორტულიაქტივობები. 
ბავშვებისგართობაზემოწვეულმაანიმატორებმაიზრუნეს. 
ა.ა.ი.პოზურგეთისმუნიციპალიტეტისსამხატვროსკოლისმოსწავლეებმამოაწყვესნამუშევრებისგამ
ოფენადაწარმოადგინესმარიონეტთასპექტაკლი.





ოზურგეთისმერმაკონსტანტინეშარაშენიძემმამისდღესთანდაკავშირებითმრავალშვილიანმამებს
უმასპინძლადა სიმბოლური საჩუქრებით დააჯილდოვა 
რომლებიცსაჯაროდასამრევლოსკოლებშიწარმატებულადმოღვაწეობენ. 

15 ოქტომბერსსოფლადმცხოვრებიქალებისსაერთაშორისოდღეაღინიშნება. 
გაეროსგენერალურიასამბლეისმიერ 2008 
წელსდაფუძნებულისაერთაშორისოდღეაღიარებსსოფლადმცხოვრებქალთაწვლილსადგილობრი
ვგანვითარებასადასოფლისმეურნეობაში, 
საკვებისუსაფრთხოებისგაუმჯობესებასადასიღარიბისდაძლევაში. ამდღისაღსანიშნავად, 
ოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლებისaააგენდერულ 
საკითხთაგანყოფილებისორგანიზებით, სოფელწითელმთაში, საოჯახოსასტუმრო „კომლში“ 
სოფლადმცხოვრებიმეწარმექალებიშეიკრიბნენდაერთმანეთსსაკუთარიგამოცდილებაგაუზიარეს.



1 ოქტომბერს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით განათლებისა და 
გენდერულ საკითხთა განყოფილების ინიციატივით,  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
ხანდაზმული ქალბატონები მოინახულეს და საჩუქრები გადასცეს. 



„არაძალადობას“ კამპანიისფარგლებშისამხატვროსკოლის 10 
საუკეთესონახატისავტორიგამოვლინდა. გამარჯვებულებიფასიანისაჩუქრებითდასიგელებით  
განათლებისა  და გენდერულსაკითხთაგანყოფილებისორგანიზებითდააჯილდოვეს



განათლებისადაგენდერულსაკითხთაგანყოფილებისორგანიზებითწიგნისსაერთაშორისოდღეაღი
ნიშნა. მერიისთანამშრომლებმაერთმანეთსსაჩუქრადსაყვარელიავტორებისწიგნებიგადასცეს. 



მიმდინარე წლის 13 ივლის, ლიტერატურულპროექტს ,,ცოცხალწიგნებს “ 
ოზურგეთმაუმასპინაძლადაპროექტშიმონაწილემწერალთაჯგუფმამკითხველთანშეხვედრაექვთი
მეთაყაიშვილისსახელობისგურიისმხარისმუზეუმ-ნაკრძალშიგამართა

ოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმერიაშიახალიმუნიციპალურისერვისი - 
ქალთაოთახიამოქმედდება.

ქალთასაინფორმაციოცენტრისწარმომადგენლებმა - მაიაკუპრავამდათეონაჩიქოვანმაქალთა 
ოთახის გახსნასთან დაკავშირებით, შეპროექტისდეტალებიდასამომავლოგეგმებიშეათანხმეს. 
ქალთასაინფორმაციოცენტრიქალთაოთახისპროექტისსრულყოფილადგანხორციელებისადაგაძლ
იერებისათვისიზრუნებს.~



ინფორმაცია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანდაცვისა და 

სოციალურ საკითხთა განყოფილების 2019 წლის 

ანგარიში  გაწეული მუშაობის შესახებ

   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის  პროგრამებისთვის 2019 
წლის ბიუჯეტი განსაზღვრული იყო- 1,672.200 ლარით.  

  სამსახური  2019 წელს  ახორციელებს - 15  სახის პროგრამას.

მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წელს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განყოფილებას 
დაეწერა და განიხილა 6485 განცხადება.

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განყოფილება მუშაობს ქვემოთ ჩამოთვლილი 
პროგრამების მიხედვით:

1.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამით კომუნალური 
გადასახადების დასაფარად, მიმდინარე წელს დახმარება გაეწია 206 მკვეთრად შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირს,  თითოეულს 100 ლარის ოდენობით.   შშმ პირებს რომელთა 
ასაკია 6-დან 18 წლამდე დახმარება გაეწია 23 ბენეფიციარს. საქველმოქმედო ასოციაიცა 
,,გურია“_ს ყოველთვიურად ერიცხება 5000 (ხუთიათასი)ლარი 18 წელს გადაცილებული 20 
შშმ პირის მომსახურებისთვის.   

სულ მიმდინარე აღნიშული პროგრამიდან გახარჯულია-146 000 ლარი .

 

2.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
დახმარების პროგრამა.



პროგრამის მიზანია:  დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 200 
(ორასი)ლარის ოდენობით  სათბობით უზრუნველყოფის მიზნიით.

        მატერიალური დხმარება გაეწია აფხაზეთიდან დევნილ 59 ოჯახს.

   სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-12 800 ლარი

3.მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა.

პროგრამის მიზანი: მრავალშვილიან ოჯახთა ფინანსური დახმარება

მუნიციპალიტეტის  მერია ანხორციელებს მრავალშვილიან  ოჯახებზე (ოთხი და მეტი 18 
წლამდე ასაკის შვილი), ყოველთვიურ დახმარებას-სულ 39 ოჯახი.                  100- დან 150001-
მდე სარეიტინგო ქულით  თითოეულ ბავშვზე  გათვალისწინებულია დახმარება 25 ლარის 
ოდენობით. ოჯახი. მონაცემები ცვალებადია სარეიტინგო ქულების შესაბამისად. 

 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 54.600  ლარი

4. სარიტუალო დახმარების პროგრამა

 

სარიტუალო დახმარების პროგრამიდან,  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება-გაეწია 16  
ოჯახს. თითოეულს 500 ლარის ოდენობით . 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-9.500 ლარი

5. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა.

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18 
წლამდე ასაკის ბავშვების (კვარტალში ერთხელ) მატერიალური დახმარება 300 ლარის 
ოდენობით. მიმდინარე წელს დახმარება გაეწია 11 ბენეფიციარს - თითოეულს  300 ლარის 
ოდენობით. 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 11.800ლარი

6.  თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა 



     პროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარებას, 
რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სხელმწიფო პროგრამაში,  ყოველ კვარტალურად -
150 ლარის ოდენობით  და პერიტონიალური 2 მოქალაქეს ყოველთვიურად.

    სულ მიმდინარე წელს  დახმარება გაეწია -51 მოქალაქეს

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-25 500 ლარი

 

7.  სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი 

 პროგრამა ითვალისწინებს განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როგორიცაა სასწრაფო 
(გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევებისთვის დახმარებას.

აღნიშნული  პროგრამიდან    დახმარება გაეწია   77 მოქალაქეს.

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-36.200  ლარი

8. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პიროებებში 
მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა. 

  

  სოციალურ განყოფილებას დაეწერა და აღრიცხვაზე იქნა აყვანილი 572 მოქალაქის 
განცხადება, რომლებიც   ცხოვრობენ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში და გადაეგზავნა 
შესასწავლად  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების პროგრამიდან დახმარების 
გაცემის საკითხების შემსწავლელ სამუშაო ჯგუფს.

  სექტემბრის თვეში კომისიამ განიხილა და დააკმაყოფილა, მძიმე საყოფაცხოვრებო და 
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამიდან, 100 ოჯახი. მათ შორის ერთ 
ოჯახს გამოეყო თანხა 6000 ლარი საცხოვრებელი სახლის შესაძენად, ხოლო 99 ოჯახს გაეწია 
დახმარება სამშენებლო მასალებით.

ბინის ქირით მოსარგებლეა- 49 ოჯახი, სულ ქირით უზუნველყოფისთვის გაიხარჯა - 
51689.90  lari. 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-488.700  ლარი



9. სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებში (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა 
და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარების პროგრამა.

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებზე, 
რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 70 000-ის ჩათვლით, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში 
ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება, ბავშვის მოვლის საგნებისა და საკვების შესაძენად 
ფარმაცევტული დაწესებულებიდან. 

 პროგრამაში ჩართული და დახმარების მიღრები იყო  36 ოჯახი. 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-51 800 ლარი

 10. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

პროგრამის მიზანი: მძიმე სოციალური პირობებში მყოფი ოჯახების უფასო კვებით 
უზრუნველყოფა.ბენეფიციართა რაოდენობა 180

სოციალური განყოფილების მიერ მიმდინარეობს პერიოდული მონირორინგი, 
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული 
მოქალაქეების. 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-  116.400ლარი

11. ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა. 
(ბუნებრივი  აირის საფასური)

პროგრამის ბიუჯეტი 13 100 ლარი. გაცემული თანხა- 10100 ლარი. 

12. დღის ცენტრის დაფინანსების პროგრამა („მომავლის სხივი“)

შედეგი: პროგრამით  ფინანსდება  6-18 წლამდე -  22   ბავშვი (ერთი ბენეფიციარი თვეში 
150 ლარის ოდენობით),,მომავლის სხივი“ს დღის ცენტრის მომსახურებით.

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 47.000  ლარი

13. მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამიდან მიმდინარე წელს -  სამედიცინო 
მომსახურებისთვის დახმარება გაეწია -434 მოქალაქეს. მედიკამენტოზური მკურნალობა 
დაუფინანსდა -1399 მოქალაქეს

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-  198.00ლარი



14. ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამიდან 
მიმდინარე წელს აღნიშნული პროგრამიდან სამედიცინო დაწესებულებაში და  
მედიკამენტოზური მკურნალობა დაუფინანსდა  -577 მოქალქეს.

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 187.00  ლარი

15.ძვირადღირებული კვლევის პროგრამიდან მიმდინარე წელს  გამოკვლევები დაუფინანსდა 
-136 მოქალაქეს.

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 19200 ლარი

 ჯანდაცვისა და სოციალური განყოფილების მიერ ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით 
სოციალურად დაუცველ სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეებს გაეწიათ დახმარება 
საახალწლო ნობათით:

1.მრავალშვილიან ოჯახებს -140 ოჯახი 

2.,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ‘’ ადმინისტრირებაში მყოფ ხანდაზმულთა სახლს -21 
ბენეფიციარი.

3. არასამეწარმეო იურიდიული პირი ,,მომავლის სხივის“ დაქვემდებარებაში მყოფ  
მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა მომსახურების დღის ცენტრს და მცირე საოჯახო 
ტიპის ბავშვთა სახლს -28 ბენეფიციარი.

4. უფასო სასადილოს მოსარგებლე -180 მზრუნველობამოკლებულ ბენეფიციარს.

5. იძულებით გადაადგოლებულ პირებს -66 ოჯახი

6. სოციალურად დაუცველი ოჯახები -100 ოჯახი

    სარეზერვო  ფონდი

1255 შეჭირვებულ მოქალაქეს, რომლებმაც განცხადებით მომართეს მუნიციპალიტეტის 
მერიას სამედიცინო მომსახურების, ოპერაციული მკურნალობისა, ძვირადღირებული 
მედიკამენტების შესაძენად და ერთჯერადი ფინანსური დახმარებისთვის და ვერ 
იპოვებდნენ დახმარების უფლებას,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ბიუჯეტით 



გათვალისწინებულ სამედიცინო დახმარების პროგრამით, მომზადდა მოხსენებითები მათი 
დახმარების საკითხი განხილულიყო მერის სარეზერვო ფონდიდან.  

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილება 

                                                                                                     
(2019 წელი)

საანგარიშო პერიოდში განყოფილების მიერ მომზადდა და  განხორციელდა შემდეგი 
აქტივობები:

1. მოვაწყვეთ შეხვედრა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულისაბავშვო 
ბაღების მენეჯერებთან ხარისხის სტანდარტის დანერგვის თაობაზე 
განსახორცილებელელი ღონისძიებების გაცნობის მიზნით. (იანვარი)

2. მოვაწყვეთ შეხვედრა ა(ა)იპ ცენტრისა და საბავშო ბაღების მეთოდისტებთან 
სფეროში  არსებული სიახლეების გაცნობის მიზნით (იანვარი)

3. სკოლამდელ დაწესებულებებში საგანმმანათლებლო პერსონალის კვალიფიკაციის 
დადგენის, გადამზადებისა  და პროფესიული განათლების ხელშეწყობის მიზნით 
ყველა სკოლამდელ დაწესებულებაში  ჩავატარეთ სტატისტიკური კვლევა.(იანვარი)

4. სკოლამდელი აღზრდის სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისობის  დადგენის 
მიზნით შესწავლილი იქნა სოფ. მერიის, სოფ. თხინვალის, სოფ. ნაღობილევის 
საბავშვო ბაღების სასწავლო-საააღმზრდელო გარემო.(თებერვალი)

5.  მოვაწყვეთ შეხვედრები სკოლამდელი დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პერსონალთან  ხარისხის სტანდარტის გაცნობის მიზნით, მიმართულებებზე: 
1.უსაფრთხოება და დაცულობა, 2. კურიკულუმი და  მეთოდოლოგია, 3. ფიზიკური 
გარემო, 4. ურთიერთობა. (თებერვალი)

6.დავგეგმეთ  და  განვახორციელეთ ხარისხის სტანდარტის შესაბამისად 
საგანმანათლებლო პროცესის კვლევა და  შეფასება სოფლების- გურიანთა, მერია, 
ნაღობილევი, ნატანები, ზ. ნატანები, თხინვალი,წვერმაღალა, ურეკი, 
მელექედური,ნასაკირალი,გ. დვაბზუ,დვაბზუ, შემოქმედი, მაკვანეთი ლიხაური, 
ჭანიეთი, ბახვი, ბოხვაური, ცხემლისხიდი,ვაკიჯვარი-საბავშვო ბაღებში. (მარტი)

7. მოვაწყვეთ შეხვედრა ,,კივიტას-გეორგიკას’’  წარმომადგენლებთან, ბაღების 
მენეჯერების მონაწილეობით.(მარტი)

8. ორგანიზება გავუკეთეთ  ტრენინგგავლილი მეთოდიტების შეხვედრებს საბავშვო 
ბაღების  საგანმანათლებლო პერსონალთან და ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებთან,  ტრენინგზე მიღებული ინფომაციის გაზიარების 



მიზნით(მოდული: ,,აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი’’) 
(თებერვალი-მარტი)

9. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების მენეჯერებს 
გავაცანით ხარისხის სტანდარტის დანერგვის გეგმა.(აპრილი)

10. მოვამზადეთ, ცენტრის მეთოდისტებთან ერთად, თითოეულ სკოლამდელ 
დაწესებულებაში ხარისხის სტანდარტის დანერგვის გეგმა. (აპრილი)

11. მოვაწყვეთ შეხვედრები სკოლამდელი დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პერსონალთან  ხარისხის სტანდარტის გაცნობის მიზნით, მიმართულებებზე: 
1.საგანმანათლებლო პროცესი,  2. ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, 3.მართვისა და 
შეფასების პროცესი, 4. ინკლუზიური განათლება. (აპრილი)

12. განვახორციელეთ კვლევა ამ კუთხით ბაღებში არსებული მდგომარეობის 
შესახებ.ორგანიზება გავუკეთეთ ტრენინგს რეფერირების შესახებ, (მაისი)

13.განვიხილეთ ,,კივიტას გეორგიკას’’ მიერ ჩატარებული ბენჩმარკინგის შედეგები, 
მოვამზადეთ რეკომენდაციები სისტემაში არსებული პრობლეების შესახებ. (მაისი)

14. ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება და 
ჩატარება. (ივნისი)



15. განვახორციელეთ შემაჯამებელ აქტივობებზე დასწრება ქალაქ ოზურგეთის N3, 
N4, N1, N9 საბავშვო ბაღებში. (ივნისი)



16. მოვაწყვეთ შეხვედრა ა(ა)იპ ცენტრისა და საბავშო ბაღების ტრენინგგავლილ 
მეთოდისტებთან სფეროში  არსებული სიახლეების გაცნობის მიზნით, დაიგეგმა 
მენეჯერების და აღმზრდელებისთვის ტრენინგების ჩატარება.(ივლისი)

17. ახალი სასწავლო-სააღმზრდელო წლის ორგანიზებულად დაწყების მიზნით 
განვახორციელეთ მონიტორინგისკოლამდელ დაწესებულებებში მატერიალურ 
ტექნიკური ბაზის მდგომარეობის შესწავლისა  და ინვენტარის  საჭიროებების 
გამოსავლენად. (ივლისი)

18.მოვაწყვეთ შეხვედრები სკოლამდელი დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პერსონალთან  ხარისხის სტანდარტის დანერგვის შედეგად მიღებული შედეგების  
გაცნობის მიზნით. (ივლისი)

19. ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები, 
დავგეგმეთ  და  განვახორციელეთ ხარისხის სტანდარტის შესაბამისად  
საგანმანათლებლო პერსონალისთვის პროფესიული  საჭიროებების 
კვლევა.(აგვისტო)

20.  სკოლამდელ დაწესებულებებში საგანმმანათლებლო პერსონალის 
კვალიფიკაციის დადგენის, გადამზადებისა  და პროფესიული განათლების 



ხელშეწყობის მიზნით  მოვახდინეთ ტრენინგების ორგანიზება თემაზე:   „თამაშის 
მნიშვნელობა ბაღში“(აგვისტო)

21. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად მონაწილეობა მივიღეთ 
,,კივიტას გეორგიკას“ მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში: ,,სკოლამდელი 
განათლების სისტემური ცვლილებების მხარდაჭერა საქართველოში. (აგვისტო)

22.  ორგანიზება გავუკეთეთ  ტრენინგს ფსიქოლოგებისა და სპეცპედაგოგებისათვის 
თემაზე: ,,ინკლუზიური განათლების ფილოსოფია და მისი საჭიროებები“,ასევე 
ტრენინგგავლილი მეთოდისტების შეხვედრებს საბავშვო ბაღების  
საგანმანათლებლო პერსონალთან და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან,  
ტრენინგზე მიღებული ინფომაციის გაზიარების მიზნით(მოდული: ,,აღმზრდელ-
პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი’’) (სექტემბერი)

23. ახალი სასწავლო წლის ორგანიზებულად დაწყება, პროცესზე მონიტორინგის 
დაწესება,  გამოვლენილი საჭიროებების აღმოფხვრა. (სექტემბერი)

24. მოვახდინეთ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ოპტიმიზაცია, ლიხაურის 
საბავშვო ბაღში გავხსენით დამატებითი ჯგუფი.(ოქტომბერი)

25. მოვაწყვეთ შეხვედრები  აღმზრდელებთან თემაზე: ,,ხარისხის სტანდარტის 
ძირითადი მიმართულებები’’ (ოქტომბერი)

26. მოვაწყვეთ შეხვედრა მენეჯერებთან სასწავლო სააღმზრდელო პროცესის 
ხარისხინად წარმართვისათვის საჭირო რესურსებისა და გამოწვევების დადგენისა და 
სათანადო რეაგირების მიზნით .(ნოემბერი)

27. შევისწავლეთ სოფ.ოზურგეთის, სოფ. მაკვანეთის,  საბავშვო ბაღებშიხარისხის 
სტანდარტის დანერგვის მიმდინარეობა. (ნოემბერი)

28. ორგანიზება გავუკეთეთ  საბავშვო  ბაღების  აღმზრდელების ტრენინგს, -
,,ინკლუზიური გარემო და მისი გაუმჯობესების გზები’’.(ნოემბერი)

29. მოვაწყვეთ  ღია აქტივობები   სასკოლო მზაობის  ჯგუფებში მომუშავე 
აღმზრდელებთან გამოცდილების ურთიერთგაზიარების  მიზნით.(დეკემბერი)

30. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის მიზნით შევიმუშავეთ 2020 წლისთვის 
სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების  გეგმა, დავამუშავეთ სტატისტიკა, რაც 
სათანადოდ აისახება ბიუჯეტში. (დეკემბერი)

32. ცენტრის თანამშრომლებთან და ბაღის მენეჯერებთან ერთად განვიხილეთ  
ავტორიზაციის პროცესის  დაწყებისთვის არსებული სიტუაცია.მომზადდა სათანადო 
გეგმა. (დეკემბერი)

33. ბაღის მენეჯერებთან  ერთად დავგეგმეთ  საახალწლო ღონისძიებები.(დეკემბერი)



34.განვახორციელეთ გეგმიური მონიტორინგი  სასწავლო პროცესის შესწავლის 
მიზნით შემდეგ საბავშვო ბაღებში: ქალაქის №8, №3, №9,№7,№1, მზიანი, ასკანა, 
ნარუჯა, ბახვი, მელექედური, დვაბზუ, ვაკიჯვარი, სოფ.ოზურგეთი.(წლისმანძილზე)



35.საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 
კონკურსში ,,მწვანე ჯილდო“ მიღწეული წარმატებისთვის მე-9 საბავშვო ბაღის 
აღმზრდელის ჟანეტა გორდელაძის საზეიმო დაჯილდოება. (დეკემბერი)


