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ა(ა) იპ საქართველოს  საპატრიარქოს 
 წმიდა თამარ მეფის სახელობის 
გიმნაზიის რექტორი: 
ბრძანება #84/2; 21.12.2020წ. 
 
 
 
 
 

ა(ა) იპ საქართველოს  საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის 
გიმნაზიაში 2021 წლის განმავლობაში ჩასატარებელი   

მიმდინარე/პრევენციული ღონისძიებები 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 თბილისი 



ა(ა) იპ საქართველოს  საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზია  

ბრძანება #84/2; 21.12.2020წ. 

2 

 

 
ა(ა) იპ საქართველოს  საპატრიარქოს 
წმიდა თამარ მეფის სახელობის 
გიმნაზიის რექტორი: 
ბრძანება #84/2; 21.12.2020წ. 
 

 
ა(ა) იპ საქართველოს  საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის 

გიმნაზიაში 2021 წლის განმავლობაში   
ჩასატარებელი  მიმდინარე/პრევენციული ღონისძიებები  

# პრევენციული ღონისძიებების 
სფეროები 

ჩასატარებელი მიმდინარე პრევენციული 
ღონისძიებები 

ჩატარების პერიოდი 

1. სკოლა-პანსიონთან არსებული 
პროფესიულისათვის  
კორესპოდენციების გადაცემა 

2020 წლის 03 სექტემბრამდე არსებული 
სკოლა-პანსიონის დოკუმენტაციის    
დაარქივება 

04.01.2021წ.-
03.03.2021წ. 

2. საშტატო ერთეულები და 
თანამდებობრივი სარგოები 

,,გიმნაზიაში“ საშტატო ერთეულებისა და 
თანამდებობრივი სარგოების გადახედვა-
დაზუსტება 

04.01.2021წ.-
04.02.2021წ. 

3. შესაძლო ვაკანსიების 
დაზუსტება 

მასწავლებელთა და დანარჩენ 
თანამშრომელთა მიღება საჭიროების 
შემთხვევაში 

2021 წლის 
განმავლობაში 

4. ხელშეკრულებების განახლება ,,გიმნაზიაში“ მიღებულ თანამშრომელებთან 
ვადიანი შრომითი ურთიერთობისა და 
მომსახურების ხელშეკრულებების 
გაფორმება 

04.01.2021წ.-
30.12.2021წ. 

5. სასწავლო პროცესისათვის 
მომზადება/II სემესტრი და 
ახალი სასწავლო წელი 

,,გიმნაზიაში“ სასწავლო პროცესის 
გაგრძელებისა და ახალი სასწავლო წლის 
დაწყებისათვის სამუშაოების ორგანიზება 
უსაფრთხოების ნორმების დაცვით 

04.01.2021წ.-
15.09.2021წ. 

6. შესაძლო დისტანციური 
სასწავლო პროცესი 

COVID19-ით გამოწვეული შესაძლო    
დისტანციური სწავლებაზე 
გადასვლისათვის მოსამზადებელი 
სამუშაოების განხორციელება   

04.01.2021წ.-  
30.12.2021წ. 

7. ,,გიმნაზიის“ შენობა-ნაგებობის 
მოწესრიგება 

,,გიმნაზიის“ შენობა-ნაგებობაში 
სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება 
მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, 
საკლასო ოთახების სადეზინფექციო 
ხსნარებით დასუფთავება 

04.01.2021წ.-  
30.12.2021წ. 

8. გათბობის სისტემა გათბობის სისტემის დატესტვა ჩართვამდე 
და ჩართვა ტემპერატურის დაცემისთანავე 

04.01.2021წ.-17.04.-
01.11.2021წ.-
31.12.2021 წ 
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10.  სასწავლო კორპუსის I-II 
სართულის დათვალიერება 

 საჰაეროების დათვალიერება ნესტისა  და 
ობის დადგენა; 

 კანალიზაციის მილების დათვალიერება 
ჟონვადობის დადგენის მიზნით; 

 საფენის სიმშრალის დადგენა 

პერიოდულად 

11. I-II სართულის კედლები  ბზარებისა და ნაპრალების 
დათვალიერება, ბზარების ბათქაშით 
შევსება; 

 კარ - ფანჯრის  დათვალიერება, 
დაზიანებული კერების აღდგენა 

სასწავლო პროცესის 
გაგრძელებამდე და 
ახალი სასწავლო 
პროცესის 
დაწყებამდე 

12. გარე მოწყობილობები  გარეთა ფასადების შეკეთება; 
 კედლების გადაღებვა; 
 ჟოლობების მილების დათვალიერება - 

აღდგენა 

II სემ.  სასწ. 
პროცესის  
განახლებამდე 
ეტაპობრივად და 
ახალი ს/წ  
დაწყებამდე 

13. ელექტრო-ტექნიკური 
მოწყობილობა 

 შიდა კომპიუტერული ქსელის 
დაზიანებული  ნაწილების შეცვლა; 

 შიდაელექტრო-გაყვანილობის 
დათვალიერება, ნათურების გამოცვლა, 
ჩამრთველების განახლება; 

 დაზიანებული კაბელის აღდგენა (ასეთის 
შემთხვევაში). 

პერიოდულად 
საჭიროებისამებრ 
 
 
 

14. ეზოს სამუშაოები  ეზოს ტერიტორიის დამცავი კედლის 
შეკეთება, აღდგენა, შეცვლა; 

 გადასასვლელი ბილიკების გამაგრება; 
 სარეველა ბალახის ამოძირკვა; 
 ნარგავების მოვლა-პატრონობა; 
 ურნების გასუფთავება, განახლება. 

საჭიროებისამებრ 
 
პერიოდულად 
პერიოდულად 
პერიოდულად 
პერიოდულად 

15. მოწყობილობები  ჭერიდან ჩამოცვენილი ბათქაშის შევსება; 
 ელექტრო-ჩამრთველების შემოწმება, 

ფილების დათვალიერება საჭიროების 
შემთხვევაში შეცვლა, უსაფრთხოების 
წესების დაცვა; 

 სველი წერტილების დათვალიერება, 
საჭიროების შემთხვევაში აღდგენა და 
დამატება; 

 საკანალიზაციო სისტემების(ჭების) 
გაწმებდა 

   
 
 
 
 
 საჭიროებისამებრ 

 



ა(ა) იპ საქართველოს  საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზია  

ბრძანება #84/2; 21.12.2020წ. 

4 

 

17 ეზოს წინამდებარე 
ტერიტორია სველი 
წერტილები 

 სველი წერტილების სადეზინფექციო 
ხსნარებით დამუშავება; 

 ეზოს წინამდებარე ტერიტორიაზე 
შემომსვლელთა სიცხის გაზომვისა და 
შესაძლო ტემპერატურის შემთხვევაში, 
მოსწავლის განთავსება 
იზოლირებულად საქაფრთველოს 
მთავრობის რეკომენდაციების დაცვით 

10.09.2021წ. - მდე 

18 სველი წერტილები  ტუალეტებში წყლის ჩამრეცხი ავზების 
შეკეთება - აღდგენა; 

 წყლის დაზიანებული ონკანების 
აღდგენა; 

 ნიჟარის სპირალის შეცვლა; 
 სსსმ მოსწავლეთათვის ადაპტირებული 

სველი წერტილების კეთილმოწყობა; 
 სანიაღვრე ტრაპების შეცვლა  

საჭიროებისამებრ 
 
პერიოდულად 

პერიოდულად 

საჭიროების 
შემთხვევაში 

19 კარფანჯრები  კარფანჯრების დათვალიერება, 
დაზიანებული საკეტების/ჩამკეტების 
აღდგენა - შეკეთება - შეცვლა; 

 დაზიანებული მინების ჩასმა; 
 დაზიანებული სახელურების აღდგენა 

პერიოდულად 
საჭიროებისამებრ 
 
საჭიროებისამებრ 

20 კიბეები  ფლიგელებში აცვენილი ფილების 
აღდგენა; 

 პლინტუსების აღდგენა - შეცვლა; 
 კიბის მოაჯირის გამაგრება; 
 შემოსასვლელში კიბის საფეხურების 

გამაგრება ცემენტის ნაზავით; 
 საჰაეროების დათვალიერება - გაწმენდა 

საჭიროებისამებრ 
 
საჭიროებისამებრ 
საჭიროებისამებრ 

 

21 იატაკი  საკლასო ოთახებში აცვენილი იატაკის 
ჩამაგრება ცემენტით/წებო ემულსიით; 

 იატაკის ნაპრალების გადაღებვა და სხვა 
მიმდინარე პრევენციული სამუშაოების 
ჩატარება 

საჭიროებისამებრ 
 

22. რეავტორიზაცია  რეავტორიზაციისათვის 
ინფრასტრუქტურის განახლება, საჭირო 
ინვენტარით შევსება 

2021 წლის 05 
ოქტომბრამდე 

 


