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შპს ორიენტირის 2021 წლის წლიური ანგარიში  
 

შპს ორიენტირისთვის (შემდგომში კოლეჯი) 2021 წელი უმნიშვნელოვანესი პერიოდი იყო. 
გაანალიზდა კოლეჯის დოკუმენტაცია, რამოდენიმე მათგანში შევიდა ცვლილება, ასვე 
დამტკიცდა ახალი დოკუმენტაცია. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, 
ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, საანგარიშო პერიოდში ზოგიერთი 
ღონისძიება, სამუშაოთა განხორციელება მიმდინარეობდა/სრულდებოდა ონლაინ მუშაობის 
ფორმატში. 
 
კოლეჯის საქმიანობიდან რამდენიმე მიმართულება შეიძლება გამოიყოს: 
 
1. კოლეჯის პროგრამები: 
2021 წლის განმავლობაში კოლეჯში ხორციელდებოდა 6 პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება. აღნიშნულის გამო ხდებოდა განხორციელებული პროგრამების მიხედვით 
თეორიული/პრაქტიკული საგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა, კერძოდ, სასწავლო გეგმების 
მიხედვით, მოდულების კვირეული დატვირთვების შესაბამისად, სასწავლო გრაფიკების შედგენა და 
შესრულების მონიტორინგი. კოვიდსიტუაციიდან გამომდინარე ქვეყანაში დაწესებული 
შეზღუდვების გამო,  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: საფინანსო სერვისები, ფარმაცია 
(სააფთიაქო) და კბილის სატექნიკო საქმე რამდენჯერმე განხორციელდა სასწავლო გეგმის 
ცვლილება, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო სასწავლო პროცესის უწყეტად განხორციელება 
(პრაქტიკული და თეორიული კომპონენტების გადაადგილება), ხოლო ბაგა-ბაღის აღმზრდელი 
პედაგოგის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ბაგა-ბაღების დახურვის გამო,  სასწავლო 
პროცესის შეჩერება, ვინაიდან სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული იყო პროგრამის ბოლო 
მოდულის, „საწარმოო პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“   განხორციელება. 

პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, მათი 
ინფორმირებისა და შეთამხმების საფუძველზე, მათივე   ბაზებზე დაიგეგმა და უზრუნველყოფილ 
იქნა პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტების განხორციელება.  

 2021 წლის განმავლობაში დაიგეგმა და განხორციელდა პერმანენტული  შეხვედრები 
პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან და პრაქტიკის ხელმძღვანელებთან სასწავლო 
პროცესის (თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების) დაგეგმვის და მათი ფუნქცია 
მოვალეობების  განხილვის და კონსულტირების მიზნით;  

 2021  წელს  ჩარჩო დოკუმენტში, განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 
ბრძანებით, განხორციელდა    ცვლილებები რიგ პროგრამებში, მათ შორის: 

 საფინანსო სერვისების ჩარჩო დოკუმენტში, 2021 წლის მარტში განხორციელებული 
ცვილებების შესაბამისად პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებლების და პროგრამის 
ხელმძღვანელის ჩართულობით,   ადაპტირდა საფინანსო სერვისების პროგრამა და ცვლილებით 
დამტკიცებული    პროგრამის პაკეტის გაეგზავნა ცენტრს, ხოლო 2021 წლის ოქტომბერში ცვლილება 
შევიდა ამავე პროგრამის ზოგად მოდულში-„სამოქალაქო განათლება“, შეიცვალა მისი მოცულობა 
კრედიტებში, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია პროგრამის მოცულობის ზრდაც კრედიტებში. 
შესაბამისად,     უზრუნველყოფილ იქნა  ცვლილების შესაბამისად, პროგრამის ადაპტირება და 
კოლეჯის დირექტორს წარედგინა დასამტკიცებლად.  აღნიშნული ცვილების შესახებაც ეცნობა 
ცენტრს. 



 2021 წლის თებერვალში ცვლილება განხორციელდა საექთნო განათლების პროგრამის ჩარჩო 
დოკუმენტში.ცვლილება შეეხო პროგრამის შემადგენელი მოდულების წინაპირობებს, ხოლო ა/წლის 
15 სექტემბრიდან,ცვლილება განხორციელდა სტანდარტულ და დამხმარე ჩანაწერებში. აღნიშნული     
ცვლილებების შესახებ ინფორმირების მიზნით  შედგა როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ შეხვედრები 
პროგრამის ხელმძღვანელსა და პროფესილი განათლების მასწავლებლებთან. მათ ასევე დაეგზავნათ 
ცვლილებით დამტკიცებული მოდულები.  ასევე, შეხვედრები შედგა საექთნო განათლების 
პროგრამის აქტიურ სტუდენტებთან, პროგრამის სცლილებების შესახებ ინფორმირებისა და მათი 
გადაწყვეტილების დაფიქსირების  მიზნით, ავრორიზაციის სტანდარტის 53-ე მუხლის შეაბამისად. 

 2021 წლის აპრილშიცვლილება განხორციელდა ფარმაცია(საფთიაქო) პროგრამის ჩარჩო 
დოკუმენტში, რომლის ამოქმედების ვადად განისაზღვრა  2021 წლის  15 სექტემბერი. ცვლილება 
განხორციელდა სტანდარტულ და დამხმარე ჩანაწერებში.  2021 წლის 29 დეკემბერს და 13 დეკემბერს 
აღნიშნულმა პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტებში კვლავ განხორციელდა ცვლილებები, და  ახალი 
რედაქციით დამტკიცდა შესაბამისი პროგრამა.აღნიშნული     ცვლილებების შესახებ ინფორმირების 
მიზნით  შედგა როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ შეხვედრები პროგრამის ხელმძღვანელსა და 
პროფესილი განათლების მასწავლებლებთან. მათ ასევე დაეგზავნათ ცვლილებით დამტკიცებული 
მოდულები.  ასევე, შეხვედრები შედგა  ფარმაცია(საფთიაქო) პროგრამის აქტიურ სტუდენტებთან, 
პროგრამის ცლილებების შესახებ ინფორმირებისა და მათი გადაწყვეტილების დაფიქსირების  
მიზნით, ავრორიზაციის სტანდარტის 53-ე მუხლის შეაბამისად. 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელთან, როგორც პირისპირ, ასევე ონლაინ პლატფორმით, 
პერმანენტულად ტარდებოდა შეხვედრები, სიახლეების გაცნობისა და სასწავლო პროცესთან 
დაკავშირებული საკითხების განხილვის მიზნით. კოლეჯის პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები ჩართულები იყვნენ ცენტრის მიერ ინიცირებულ, უნიფიცირებული 
ინსტრუმენტების შექმნის პროცესში.   
სასწავლო პროცესის, სხვადასხვა შეხვედრების თუ ტრენინგების დაგეგმვისას ხდებოდა 
პროფესიული განათლების მასწავლებლების/პრაქტიკის ხელმძღვანელების ორგანიზების 
უზრუნველყოფა. 

   კოლეჯის რეგულაციების და ვერიფიკაციის მექანიზმების შესაბამისად, ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის მოთხოვნით, შერჩეულ იქნა და ვერიფიკაციისთვის გადაეცა საექთნო 
განათლების, ფარმაცია (სააფთიაქო), საფინანსო სერვისების და კბილის სატექნიკო საქმის 
პროგრამების შემადგენელი მოდულების, განმსაზღვრელი შეფასებების მტკიცებულებები, რომლებიც 
მოდულების მიხედვით განთავსებულია პროფესიული სტუდენტების პორტფოლიოებში. 

2021 წელს დადასტურებაზე წარდგენილ იქნა   სასერტიფიკატო-პროფესიული მომზადებისა და 
გადამზადების პროგრამები და კოლეჯმა მოიპოვა მათი განხორციელების უფლება 
დადსტურების გზით. ამდენად, 2021 წელს განხორციელდა პროფესიული მომზადების პრგრამის 
„სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგვა“ 2 ციკლი და მომზადების  პროგრამის 
:ჯანმრთელობა,უსაფრთხოება და ჰიგიენა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ ერთი 
ციკლი. შესაბამისად დაიგეგმა ამ პროგრამების  სასწავლო გრაფიკები, დაიდო მტკიცებულებები, 
შეივსო უწყისები.   
 2021 წელს პროფესიული განათლების მასწავლებლების ჩართულობით შემუშავდა 
„ღონისძიების ორგანიზაციის“ ინტეგრირებული და „აღმზრდელის“  პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამები, დამუშავდა  „საექთნო განათლების“ პროგრამა, კვოტის 
გაზრდის მიზნით. შემუშავდა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია აღნიშნული 
პროგრამებისთვის. შეატნილ იქნა განაცხადი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 



ცენტრში და  კოლეჯმა ავტორიზაციის გზით მოიპოვა წარდგენილი პროგრამების 
განხორციელების უფლება.    
ახალი სასწავლო რესურსი დაემატა პროგრამების შემადგენელ მოდულებს. ძირითადად 
ელექტრონული ვერსიების სახით, რათა, კოვიდსიტუაციიდან გამომდინარე, უფრო მოქნილი 
ყოფილიყო პროფესიული სტუდენტების სასწავლო რესურსით უზრუნველყოფა.   
კოლეჯის ავტორიზაციისთვის მზადების პროცესში განხორცილდა ყველა საავტორიზაციო  
პროგრამის შემუშავება/დახვეწა შესაბამისი პროგრამის  პროგრამის ხელმძღვანელების და 
პროფესიული განათლების მასწავლებლების ჩართულობით. შემოწმდა მატერიალური  და 
სასწავლო რესურსი, გაფორმდა ახალი ხელშეკრულებები პრაქტიკული კომპონენტების 
განსახორციელებლად პრაქტიკის ობიექტებთან და ადამიანურ რესურსთან. შემუშავებული 
პროგრამები წარედგინა კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.  
 

 
2. ხარისხის უზრუნველყოფა 

საანგარიშო  წლის განმავლობაში, პერმანენტულად ხორციელდებოდა კოლეჯში მიმდინარე 
სასაწავლო პროცესის მონიტორინგი, მისი შედეგების ხარისხის სრულყოფისათვის. ხარისხის 
უზრუნველყოფის პროცესის წარმართვის მიზნით, შემუშავდა ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის სამოქმებო გეგმა, რომელშიც გაიწერა განსახორციელებელი აქტივობები, შესრულების 
ინდიკატორები და ინტენსივობა/პერიოდი.  შემუშავდა კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო, 
რომელში დეტალურად გაიწერა კოლეჯში ჩასატარებელი კვლევების მეთოდოლოგია, კვლევის 
ტიპები,  კვლევის განხორციელების პროცედურები, პროცესი და პერიოდულობა (მათ შორის : 
პასუხისმგებელი პირები, კვლევის ინსტრუმენტის მომზადება, მოდიფიკაცია, კვლევის 
ადმინისტრირება),  შედეგების ანალიზი და ანგარიშგება, კვლევის შედეგების გავრცელება და 
ინტეგრაცია. სახელმძღვანელოს დანართის სახით ახლავს შემუშავებული კითხვარები (პროფესიულ 
სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი, პროფესიულ განათლების 
მასწავლებელთა/პროგრამის ხელმძღვანელთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი, მოკლევადიანი 
მომზადება/გადამზადების პროგრამის მსმენელთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი, 
ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევის კითხვარი, კურსდამთავრებულთა 
კმაყოფილების კვლევის კითხვარი, დამსაქმებლის/ პრაქტიკის ობიექტის მიერ საგანმანათლებლო 
პროგრამის შეფასების კითხვარი).  
      შემუშავებული სახელმძღვანელოს შესაბამისად დაიგეგმა და განხორციელდა კვლევები,  
ხარისხის სისტემატურ შეფასების და მისი გაუმჯობესების მიზნით. დაიგეგმა და განხორციელდა 
პერმანენტული  შეხვედრები პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან და პრაქტიკის 
ხელმძღვანელებთან და გაეწიათ კონსულტაციები, დადგენილი გარე და შიდა სტანდარტების 
მოთხოვნათა გასაცნობად, სასწავლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით. 
კოლეჯის ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსების სტანდარტებთან 
შესაბამისობის მონიტორინგს და შეფასების მიზნით განხორციელდა კვლევები.  
კოლეჯში მიმდინარე სასწავლო პროცესის/დისტანციური სწავლების სტანდარტებთან 
შესაბამისობის მონიტორინგის და შეფასების მიზნით, დაიგეგმა დისტანციული სწავლების 
პროცესის კვლევა.  კვლევების შედეგად მიღებული შდეგები  და რეკომენდაციები, შემდგომი 
რეაგირების მიზნით, ეცნობა კოლეჯის დირექტორს.  



 კოლეჯში არსებული რეგულაციების და ვერიფიკაციის მექანიზმების შესაბამისად, განხორციელდა 
ვერიფიკაციის პროცესი, რისთვისაც შეირჩა და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი 
სამსახურიდან, ვერიფიკაციისთვის გამოთხოვილი იქნა საექთნო განათლების, 
ფარმაცია(სააფთიაქო), საფინანსო სერვისების და კბილის სატექნიკო საქმის პროგრამების 
შემადგენელი მოდულების, განმსაზღვრელი შეფასებების მტკიცებულებები, რომლებიც 
მოდულების მიხედვით განთავსებულია პროფესიული სტუდენტების პორტფოლიოებში. 
დირექტორის მიერ დამტკიცებულ, ვერიფიკაციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებზე, ჯგუფის 
წევრებისთვის ჩემ მიერ მოხდა ვერიფიკაციის მიმდინარეობის პროცესის დეტალური გაცნობა, რის 
შემდეგად კენჭისყრის საფუძველზე გადანაწილდა მათ შორის მოდულები ვერიფიკაციისათვის.  
ვერიფიკაციის პროცესები დასრულდა წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში. წარმოდგენილი იქნა 
შესაბამისი დასკვნები, რის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები, ეცნობა დაინტერესებულ 
მხარეებს.  
პერსონალის განვითარების და /სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების/შენარჩუნების 
უზრუნველსაყოფად, ჩატარებული კვლევისგან მიღებული შედეგების საფუძველზე დაიგეგმა  და 
ჩატარდა ტრენინგი. 
კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა, შპს ორიენტირის სტრატეგიული გეგმის და 
სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფს. სამუშაო ჯგუფმა, შეიმუშავა და განახლებული 
სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმა.   
გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე და პირისპირ შეხვედრების მიმდინარეობისას,  
პროგრამების ხელმძღვანელებთან და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურთან ერთად, 
სასწავლო პროცესის, საგანმანათლებლო პროგრამების და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
შემდგომი სრულყოფის მიზნით, კოლეჯის ავტორიზაციისთვის მზადების პროცესში, განხორცილდა 
ყველა საავტორიზაციო  პროგრამის გადახედვა/შემუშავება შესაბამის  პროგრამის ხელმძღვანელების 
და პროფესიული განათლების მასწავლებლების ჩართულობით. გადამოწმდა მატერიალური  და 
სასწავლო რესურსის შესაბამისობა პროგრამის მოთხოვნებთან. გამოვლენილი საჭიროებები ეცნობა 
კოლეჯის დირექტორს, რის შედეგადაც მოხდა მათი შევსება/განახლება. გაფორმდა ახალი 
ხელშეკრულებები პრაქტიკული კომპონენტების განსახორციელებლად პრაქტიკის ობიექტებთან და 
ადამიანურ რესურსთან. 
 
 
 
 
 
 

3. პერსონალი 
კოლეჯში კონტროლდებოდა კოლეჯში პროფესიული განათლების მასწავლებელთა დროული 
გამოცხადება და მათ მიერ თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარების გრაფიკის 
დაცვა; ეტაპობრივად ხორციელდებოდა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან/პრაქტიკის 
ხელმძღვანელებთან/მოდულური პროგრამის განმახორციელებელ პირებთან შეხვედრები; 
ტექნიკური დახმარება გაეწიათ პროფესიული განათლების მასწავლებლებს სასწავლო პროცესის 
წარმართვისას  (კერძოდ zoom-ის პლატფორმით მეცადინეობების მიმდინარეობისას). 
2021 წლის მანძილზე კოლეჯის თანამშრომლებმა გაიარეს ტრენინგი, კერძოდ, 26 მარტს - 



„საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციის ტრენინგში - ხარისხის კულტურა 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ - მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.  
2021 წლის 20 ივნისს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ორგანიზებული III 
ეროვნული კონფერენციაში პროფესიულ განათლებაში ინოვაციური სწავლება და შეფასება,  სადაც 
მონაწილეობდა კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ლაშა გაბისონია.  
კოლეჯში მოქმედი პროგრამების ხელმძღვანელებისა და მათივე დარგის სპეციალისტებისთვის 
ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი „კომპეტენციებზე დაფუძნებული სწავლა-სწავლება და შეფასება 
პროფესიულ განათლებაში“ კერძო კოლეჯების ორგანიზებით.  მონაწილეებს გადაეცათ 
სერტიფიკატები. 
4-6 მარტს -  პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი კოლეჯში 
პროფესიული განათლების მასწავლებლის მაკო ჯაოშვილის მიერ თემაზე - „სწავლების ხარისხის 
უზრუნველყოფა ჰეტეროგენულ გარემოში“.  მასწავლებლებს გადაეცათ სერთიფიკატები.  
2021  გაზაფხულზე  ჩატარდა ინტეგრირებულ პროგრამაზე - „ღონისძიების ორგანიზება“ შესარჩევი 
კომისიის სხდომა და შესაბამისი კონკურსების საფუძველზე შეირჩა რამდენიმე პროფესიული 
განათლების მასწავლებელი.  
მიღებული იქნა ადმინისტრაციის 2 თანამშრომელი. (განთავისუფლდა 2 თანამშრომელი).  
წლის განმავლობაში ორჯერ ჩატარდა ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევა 
წინასწარ შერჩეული კითხვარების გამოყენებით ე.წ „Google forms” ში, რომლებიც დაეგზავნათ 
თანამშრომელბს პირად ელ ფოსტებზე.  
წლის ბოლოს, პერსონალის მართვის დანართების შესაბამისად დირექტორის მიერ  შეფასდა 
კოლეჯის ადმინისტრაციის პერსონალი. დირექტორის ინიციატივით უმაღლესი შეფასების მქონე 
თანაშრომელბს გამოეცხადათ მადლობა. განხორციელდა ფულადი ჯილდოს გადაცემაც როგორც 
ადმინისტრაციის ასევე პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის. 
 

 
4. სტუდენტური სერვისები და ინფრასტრუქტურა 

კოლეჯში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სტუდენტულ სერვისებს.  სტუდენტური 
რესვისები უზრუნველყოფილი იყო მთელი წლის განმავლობაში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, 
საინფორმაციო საშუალებებით, ბიბლიოთეკითა და სხვა სასწავლო რესურსებით, რისთვისაც 
კოლეჯში შექმნილია სარგებლობის წესები, რომლითაც პროფესიული სტუდენტებისთვის 
გარანტირებულია ისარგებლონ კოლეჯის სასწავლო რესურსით სარგებლობის საშუალებებით. 
ჩატარდა არაერთი აქტივობა სადაც პროფესიული სტუდენტები გაეცნენ სასწავლო პროცესისთვის 
სავალდებულო წესებს, უსაფრთხოების წესებს და საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებს. ახალი 
COVI19-ის პირობებში სასწავლო პროცესის განახლებისას სასწავლო პროცესის მენეჯერის მიერ 
მოხდა დამატებით იმ რეგულაციების გაცნობა, რომელიც დაკავშირებული იყო პრევენციულ 
ღონისძიებებთან. მთელი წლის განმავლობაში ხდებოდა პროფესიული სტუდენტების 
განცხადებების განხილვა, რომელზე პასუხებიც მიმდინარეობდა კოლეჯის სამართლებრივი 
დოკუმენტაციის შესაბამისად.  

პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა არაერთი შემეცნებითი, კულტურული და 
სპორტული ღონისძიება. 

პროფესიული სტუდენტების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე კონსულტირების მიზნით პერმანენტულად ტარდებოდა ონლაინ შეხვედრები, 
სადაც განიხილებოდა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე ჯგუფების 
მიხედვით ტარდებოდა პირისპირ შეხვედრები, თუ შექმნილი სიტუაცია ამის შესაძლებლობას 



იძლეოდა. 2021 წელს ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებთან სასწავლო წლის დაწყებისას, 
პროგრამების მიხედვით მოხდა შეხვედრები და პროფესიულ სტუდენტებს გაეცნოთ სწავლების 
სპეციფიკა, სასწავლო გეგმები და შეფასების სისტემა. დისკუსიის რეჟიმში  მიეწოდათ ყველა 
მათთვის საინტერესო ინფორმაცია. 
 2021 წლის განმავლობაში, შეიქმნა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები. გეგმების შედგენის 
საფუძველი იყო, როგორც სასწავლო პროცესის შეზღუდვების გამო, ასევე  მობილობით 
გადმოსული  პროფესიული სტუდენტებისთვის, პროგრამების შედარების საფუძველზე   
გამოკვეთილი ინდივიდუალური საჭიროებების მორგება. 
2021 წლის განმავლობაში პრაქტიკული მოდულების განხორციელების ობიექტებთან 
ხორციელდებოდა მუდმივი კომუნიკაცია და პროფესიული სტუდენტების პრატიკულ 
მეცადინეობებზე დასწრებისა და პრაქტიკის ობიექტზე მოდულით განსაზღვრული   
პირობების/უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის  პერიოდული მონიტორინგი. 

სასწავლო ოთახებში მოხდა პერიოდული IT შემოწმება. გადამოწმდა ანტივირუსის ბაზები, საოფისე 
პროგრამების ლიცენზიები. პროფესიული განათლების მასწავლებლის კომპიუტერზე მოხდა 
ოპერატიული სისტემის ხელახლა ჩაწერა და პროგრამების სრული პაკეტის ინსტალირება. 
სხვადასხვა შემოწმებების შედეგად გამოიკვეთა IT რისკები, რომელიც აღმოიფხვრა მყისიერად. 
თვეში ერთხელ ხორციელდებოდა ყველა კომპიუტერის პერიოდული შემოწმება. მავნე 
პროგრამებისგან გასუფთავება. 

 
 
5. დოკუმენტებზე მუშაობა 

დოკუმენტბრუნვაზე სამუშაოები მიმართული იყო კოლეჯში შემოსული და კოლეჯიდან 
გასული დოკუმენტაციის რეგისტრაციის, შემოსული დოკუმენტაციის დროული განხილვის, 
განაწილების, დოკუმენტების შესრულების მიმდინარეობის, დადგენილ ვადებში მათი გაფორმებისა 
და შესრულების რეგულირების მენეჯმენტის სრულყოფისაკენ, რაც თავის მხრივ, კოლეჯის 
სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების გამართული მუშაობის ერთ-ერთი ხელშემწყობი 
ფაქტორია. გადაიხედა და განახლდა, როგორც ადმინისტრაციული, ასევე, პროფესიულ 
მასწავლებელთა/პერსონალის შრომითი ხელშეკრულებები, მოხდა სამუშაო აღწერილობების 
ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად ცნობა და თითოეული ხელშეკრულება თავისი შინაარსით 
გახდა ინდივიდუალური, სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე. სამსახურის მიერ 
უზრუნველყოფილია საქმისწარმოებაში დასრულებილი დოკუმენტაციის აღრიცხვა, დამუშავება, 
საარქივოდ მომზადება და დირექტორის თანხმობით არქივისათვის (შიდა) გადაცემა. 

კოლეჯი: 

 ელექტრონულად აწარმოებდა ბრძანებების სარეგისტრაციო ჟურნალებს;  
 ახორციელებდა სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემას და დაინტერესებულ პირთათვის 

შესაბამისი/საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას; 
 აწარმოებდა ინდივიდულურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების (ბრძანების) გაცნობის 

ორგანიზებას; 



 ორგანიზებას უკეთებდა სხვადასხვა სამუშაო თათბირის, შეხვედრის, ღონისძიების 
გამართვა/დაგეგმვას, როგორც ონლაინ, ისე დასწრებულ/რეალურ ფორმატში; 

 საჭიროებიდან გამომდინარე, ვაკანსიების გამოცხადებას ინტერნეტით  და ელექტრონული მედიის 
საშუალებით; 

 რეზიუმეების მიღებას, მათ გადარჩევასა და შერჩეულ კანდიდატთა ინტერვიუზე მიწვევას; 
• აწარმოებდა კოლეჯში დასაქმებული პერსონალის, მათ შორის: ადმინისტრაციის, პროფესიული 

მასწავლებლის პირად საქმეებს; 
 საანგარიშო პერიოდში განახლდა/დაიხვეწა ადმინისტრაციისა და ტექნიკური პერსონალის, ასევე, 

პროფესიულ მასწავლებელთა მონაცემთა ბაზა; 
 უზრუნველყოფდა კოლეჯის კურსდამთარებულებზე დიპლომისა და სერტიფიკატების გაცემას, 

ჟურნალის წარმოებას და შენახვას; 
 ახდენდა პროფესიული სტუდენტების პირადი საქმეების შედგენა/სრულყოფასა და შენახვას; 
 უზრუნველყოფდა რეესტრის წარმოებას; 
 ამზადებდა და გასცემდა თანამშრომლებისა და პროფესიული სტუდენტებისათვის ცნობებს; 
 უზრუნველყოფდა, კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის გაცემას. 

 

 
6. სხვადასხვა აქტივობა 

კოლეჯის ბიბლიოთეკაში რეგისტრირებულია 1200 ბეჭდური ერთეული და 55 დისკზე 
განთავსებული მასალა.  რეგისტრირებულია 105 მომხმარებელი. გაკეთებულია 1200 ბეჭდური 
ერთეულის და 55 დისკზე არსებული მასალის ელექტრონული და ტრადიციული კატალოგი.  
საინვენტარო წიგთან შედარებულია ბიბლიოთეკის ფონდში არსებული საბიბლიოთეკო 
დოკუმენტი. მომზადდა 1200 ერთეული დამხმარე საძიებო კარტოთეკა, დისკზე განთავსებული 
მასალის კარტოტეკა. ფონდიდან მომხმარებელზე გაიცა 85 ერთეული საბიბლიოთეკო დოკუმენტი. 

 
7. ბიუჯეტი 

საანგარიშგებო წლის განმავლობაში ხდებოდა ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების 
ორგანიზაციის პროცესის კოორდინაცია, კონტროლდებოდა მატერიალური  ფასეულობების და 
ფულადი სახსრების სწორედ და მიზნობრივად ხარჯვა. ხდებოდა სამეურნეო საშუალებების 
(ფულადი, მატერიალური საშუალებები, ძირიტადი ფონდები და სხვა) სწორი და დროული 
აღრიცხვა, ყველა სახის  საბუღალტრო ოპერაციების სწორ დოკუმენტალურ გაფორმება. ჩატარდა 
ინვენტარიზაცია. განხორციელდა შესყიდული მასალის, საქონლის და სხვა ფასეულობების 
დროული აღწერას; ასევე ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორებისა და სხვა ვალდებულებების აღწერა. 

 
 


