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მუხლი1.ზოგადი დებულება 
1.1. აღნიშნული წესი შემუშავებულია „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონისა და შპს ორიენტირის  შინაგანაწესის შესაბამისად.  
1.2. შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის (შემდგომში - ჩარჩო 
დოკუმენტი) საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
სწავლებისათვის პროფესიული მასწავლებლის შერჩევისა და მიღების წესი მიზნად ისახავს 
კვალიფიციური, სათანადო ცოდნისა და გამოცდილების, შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე 
პირების შერჩევას.  
1.3. შპს ორიენტირში ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიღება ხდება 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
  
მუხლი 2. პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიღების წესი  
2.1. პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიღება ხორციელდება წერილობითი 
განცხადებისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის/დარგის კომპეტენციის დამადასტურებელი 
დოკუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში, კოლეჯის დირექტორთან გასაუბრების და 
კვალიფიკაციის/დარგის  კომპეტენციის  შესაბამისობის  დადასტურების შედეგად.  
2.2. პროფესიული განათლების მასწავლებლის შესარჩევად შესაძლებელია გამოყენებული 
იქნას კონკურსით შერჩევის წესი, რომლის თაობაზეც კოლეჯის ვებ-გვერდზე/ოფიციალურ 
სოციალურ გვერდზე ან/და სხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ქვეყნდება 
პროფესიული განათლების მასწავლებლის ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია, სადაც 
მითითებულია ვაკანსიის დასახელება, სტანდარტის შესაბამისი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები, წარსადგენი დოკუმენტაცია და სხვა პირობები.  
2.3. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის 
სტაჟსა და/ან პედაგოგიურ გამოცდილებას. 
 
მუხლი 3.  პროფესიული განათლების მასწავლებლის თანამდებობაზე არჩევის 
პირობები  
3.1. პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს ბაკალავრის ან მასთან 
გათანაბრებული ხარისხის ან უმაღლესი პროფესიული განათლების კვალიფიკაციის ან 
პრაქტიკული მუშაობის ან სწავლების ერთწლიანი გამოცდილება იმ სფეროში, რომელ 
პროფესიულ მოდულსაც ახორციელებს.  
3.2. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების პროფესიული განათლების მასწავლებელებისათვის შესაძლებელია შესაბამისი 
პროფესიული სტანდარტით დადგინდეს დამატებითი მოთხოვნები. 
 3.3. საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის, რომელშიც 
ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, 
პროფესიული განათლების მასწავლებლისთვის შესაძლოა დადგინეს განსხვავებული 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. 
 



მუხლი 4. კონკურსით მიღების წესი  
4.1. კანდიდატის კონკურსის წესით შერჩევისას კოლეჯი ხელმძღვანელობს მოქმედი 
კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს 
გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის საყოველთაოდ 
აღიარებულ პრინციპებს.  
4.2. პროფესიული განათლების მასწავლებელის მისაღებად, ვაკანტურ პოზიციაზე 
გამოცხადებული კონკურსის შესახებ კოლეჯის დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელშიც განისაზღვრება:  
ა) კონკურსანტების მიერ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი 
დოკუმენტების ნუსხა; 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
გ) დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა და ადგილი;  
დ) კონკურსის შედეგების გამოცხადების ვადები.  
4.3. კონკურსის ჩატარებასთან დაკავშირებით, დაწესებულების დირექტორის ბრძანების 
საფუძველზე შექმნილი საკონკურსო კომისია შედგება: კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის 
მდივნისა და/ან კომისიის წევრისაგან. კონკურსის პრინციპებს, ძირითადი მოთხოვნებს, 
ეტაპებს, ვადებს და კომისიის მუშაობის წესს განსაზღვრავს კოლეჯის დირექტორი ბრძნებით 
ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის. 
4.4. საკონკურსო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა ნახევარზე 
მეტი. კომისიის თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება.  
4.5. კომისია მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს ხმების 
უბრალო უმრავლესობით.  
4.6. საკონკურსო კომისიის მიერ, დოკუმენტების განხილვის საფუძველზე დგება საკონკურსო 
კომისიის სხდომის ამსახველი ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და 
დამსწრე კომისიის წევრები. კომისიის წევრს უფლება აქვს თავისი განსხვავებული აზრი 
დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 
4.7. კონკურსანტების მიერ კონკურსის პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში 
საკონკურსო კომისია იღებს გადაწყვეტილებას კონკურსში მონაწილე პირთაგან ვინ შეიძლება 
გახდეს დაწესებულების პროფესიული განათლების მასწავლებელი, რაც ფორმდება კომისიის 
სხდომის ოქმის სახით და წარედგინება კოლეჯის დირექტორს შემდეგი რეაგირებისათვის. 
  
მუხლი  5. პროფესიული განთალების მასწავლებლის თანამდებობაზე დანიშვნა 
შერჩეულ  კანდიდატს პროფესიული განათლების  მასწავლებლის თანამდებობაზე 
ხელშეკრულებას უფორმებს კოლეჯის დირექტორი კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით. 
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