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organizaciis 

misia 

სსიპ  კოლჯი „ერქვანის“  მისიაა -  შრომის ბაზრის  გაზრდილი და    სწრაფად 

ცვალებადი მოთხოვნების შესაბამისად, ბენეფიციარებს, მათი ინდივიდუალური 

საჭიროებების გათვალისწინებით და ასაკის შეუზღუდავად, მისცეს შესაძლებლობა, 

დაეუფლონ ახალ პროფესიას, შეიცვალონ პროფესია ან აიმაღლონ კვალიფიკაცია 

პრინციპით: პროფესიული განათლება მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

დასაქმებისათვის და ამით შეიტანოს თავისი წვლილი ქვეყნის ეკონომიკურ 

განვითარებაში. 

  

ორგანიზაცის ხედვა 

 რეგიონში, დაიკავოს და შეინარჩუნოს ლიდერი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულე
ბის პოზიცია; 

 მოამზადოს, თეორიული და პრაქტიკული უნარ-

ჩვევებით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციურიკონკურენტუნარიანი სპეციალისტები; 

 მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს  რეგიონის და 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ინოვაციების დანერგვით,პროფესიული განათლების დონე
ზე. 

 ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოება და შეთავსებადობა.  

 

ორგანიზაცია მიზნის მისაღწევად  

 ნერგავს და კანონმდებლობით დადგენილი წესით ანხორციელებს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებს, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამებს, პროფესიული 

მომზადების პროგრამებს, პროფესიული გადამზადების პროგრამებს და სახელმწიფო ენაში 

მომზადების პროგრამებს; 

 ახორციელებს ტრენინგ-კურსებს, რომელსაც თან არ ახლავს კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა 

 უზრუნველყოფს კოლეჯში თითოეული პროფესიული სტუდენტის განათლების, მომზადებისა 

და განვითარების პირობებს მისი განსაკუთრებული საჭიროების გათვალისწინებით; 

 ზრუნავს თავისი პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე; 

 ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებას; 

 ხელს უწყობს პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო- სამეწარმეო პარტნიორობას; 

 ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის 

პირობების შესაქმნელად; 

 ხელს უწყობს თანამედროვე ცოდნისა და მეთოდების გავრცელებას; 
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  იკვლევს რეგიონის შრომის ბაზარს და განსაზღვრავს მოთხოვნად პროფესიებს; 

 თანამშრომლობს საქართველოს სხვა პროფესიულ კოლეჯებთან და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან; 

 ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობას და უცხოეთის შესაბამის საგანმანათლებლო  

პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა ურთიერთგაცვლას; 

 სასწავლო პროგრამების შემუშავების პროცესში ხელს უწყობს დამსაქმებლების ჩართულობას; 

 ნერგავს და კომპეტენციის ფარგლებში  ავითარებს სასწავლო პროგრამებს; 

 ხელს უწყობს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების განვითარებას; 

 ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

  

                                        ღირებულებები 

1. მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი- წარმატებული მომავავალი.  

2. პროფესიული განათლება მთელი სიცოცხლის მანძილზე, დასქმებისა და 

კეთილღეობისათვის. 

3. დასაქმებული, თვითრეალიზებული საზოგადოება და ეკონომიკურად ძლიერი 

სახელმწიფო. 

4. სწავლების მაღალი ხარისხი, ორიენტირება სტუდენტებზე, დაინტერესებულ მხარეებსა და 

შრომის ბაზარზე. 

5. გუნდური მუშაობა, თანასწორობა, სამართლიანობა, საჯაროობა,  პროფესიონალიზმი 

 

           თავი I.  კოლეჯის პერსონალი და სტრუქტურა 

კოლეჯს მისიის შესასრულებლად ჰყავს საშტატო განრიგით და შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სტრუქტურული პერსონალი 

administracia 

1. დირექტორი         1 

2. დირექტორის მოადგილე                   1 

3. მთავარი ბურალტერი                  1 

4. ხარისხის მართვის მენეჯერი                                                                 1 

5. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი  1 

6. პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი            1 
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7. მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კორდინატორი       1 

8. შესყიდვების სპეციალისტი                                                                      1 

9. იურისტი                                                                                                       1 

10. საქმისმწარმოებელი                                                                                    1 

11. რეესტრის წარმოების სპეციალისტი 

12. ქსელის ადმინისტრატორი                                                                         1 

13. ბიბლიოთეკარი                                                                                             1 

14. ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი                   1 

15. სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი              1 

დამხმარე და მომსახურე პერსონალი 

 

1. მძღოლი (ლოჯისტიკი)                                                                           1 

2. დამხმარე თანამშრომელი                                                                       1 

3. მედდა                                                                                                         1 

4. ცეცხლფარეში                                                                                            1 

5. დამლაგებელი                                                                                           2 

6. დარაჯი                                                                                                        3 
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Tavi II .      mosamsaxureTa samuSao aRweriloba 

 

1. kolejis direqtori 

 

ა) ახორციელებს კოლეჯის მართვას საჯაროობის და გამჭვირვალობის პრინციპების 

შესაბამისად; 

ბ) უზრუნველყოფს ხელშეკრულებების/მემორანდუმების დადებასა და შესრულებას 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; წარმოადგენს კოლეჯს მესამე პირებთან 

ურთიერთობებში; 

გ) სამინისტროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კოლეჯის წესდების პროექტს; 

დ) ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტებზე ორიენტირებული სერვისების განვითარებას; 

ე) ამყარებს ეფექტურ კომუნიკაციას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთობლივი და 

გაცვლითი პროგრამების განხორციელებისა და სხვა სახის თანამშრომლობის მიზნით; 

ვ) კოორდინაციას უწევს პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას შრომის ბაზრის 

ტენდენციების შესაბამისად; 

ზ) ხელს უწყობს სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებას, პროფესიულ სტუდენტთა სამეწარმეო 

განათლებასა და სწავლა-სწავლების პროცესში თანამედროვე მიდგომების გამოყენებას; 

თ) უზრუნველყოფს პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან და კოლეჯის სხვა 

თანამშრომლებთან შრომითი ხელშეკრულებების დადებასა და შესრულებას, უფლებამოსილია 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეწყვიტოს მათთან შრომითი 

ურთიერთობა; შეფასების საფუძველზე უზრუნველყოფს მათ წახალისებას ან მიმართავს 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებს; 

ი) საქართველოს კანონმდებლობითა და წესდებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების 

განხორციელების მიზნით გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს 

– ბრძანებას; 

კ) ამტკიცებს კოლეჯის ბიუჯეტს; 

ლ) ამტკიცებს კოლეჯის შინაგანაწესს; 

მ) ეფექტიანად წარმართავს/განკარგავს კოლეჯის ადამიანურ/ფინანსურ/მატერიალურ 

რესურსებს და ხელს უწყობს აღნიშნული რესურსების განვითარებას; 

ნ) ქვეყნისა და რეგიონის განვითარების ტენდენციების შესაბამისად, სამეთვალყურეო 

საბჭოსთან შეთანხმებითა და კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით, შეიმუშავებს და 

ამტკიცებს კოლეჯის განვითარების მოკლევადიან/გრძელვადიან სტრატეგიულ და სამოქმედო 

გეგმებს; კოორდინაციას უწევს გეგმების/პროექტების/ინიციატივების განხორციელებას; 

ო) სამინისტროსთან შეთანხმებით ამტკიცებს კოლეჯის საშტატო ნუსხასა და სახელფასო 

ფონდს; 

პ) ანაწილებს მოვალეობებს კოლეჯის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ სათანადო 

მითითებებსა და დავალებებს, ზედამხედველობას უწევს კოლეჯის თანამშრომელთა მიერ 

სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას; 

ჟ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სახელმწიფო კონტროლის 

განმახორციელებელ ორგანოს წარუდგენს სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმებულ გასული 

წლის საქმიანობის ანგარიშს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებისა და 

სასწავლო პროცესის შესახებ; 
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რ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არაუგვიანეს ყოველი წლის 

თხუთმეტი თებერვლისა სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს წერილობით 

წარუდგენს გასული წლის ფინანსურ ანგარიშგებას; 

ს) ზედამხედველობს კოლეჯში მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესს; 

ტ) ზრუნავს კოლეჯის კონკურენტუნარიანობასა და მის პოპულარიზაციაზე; 

უ) ასრულებს კოლეჯის მართვის ორგანოების ფუნქციებს რეორგანიზებული კოლეჯის 

პირველი სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნამდე, აგრეთვე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა 

რაოდენობის გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ხმათა არასაკმარის რაოდენობამდე 

შემცირების შემთხვევაში; 

ფ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ქმნის კომისიას 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შერჩევის მიზნით; 

ქ) წელიწადში ორჯერ, მეორე და მეოთხე კვარტალის დასრულებიდან ორი კვირის ვადაში 

წარუდგენს ანგარიშს კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს კოლეჯის განვითარებასთან, სასწავლო 

პროცესის მიმდინარეობასთან, აპლიკანტთა ჩარიცხვასთან, კურსდამთავრებულთა 

დასაქმებასთან, პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებასა და 

სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით; 

ღ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და კოლეჯის წესდებით 

გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
. 

 

2. direqtoris moadgile  - 

 დირექტორის არყოფნისას ასრულებს მის მოვალეობას. 

 ხელმძღვანელობს მიმღებ კომისისას. 

 უშუალო პასუხისმგებელია მოსწავლეთა კონტიგენტის მირების წესის მოთხოვნების 

სესრულებაზე;  

 ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს მის სტრუქტურურლ დაქვემდებარებაში მყოფ 

საშტატო ერთეულების მუშაობას; 

 მოიძიებს და მოიზიდავს დამატებით ფინანსურ რესურსებს; 

 აწარმოოს მთავარ ბუღალტერთან ერთად სასწავლებლის ბიუჯეტის  განსაზღვრა და 

ფინანსების ხარჯვის კონტროლი; 

 მთავარ  ბუღალტერთან ერთად შეიმუშაოს სასწავლებლის საფინანსო სამეურნეო 

პროგრამები და დასმტკიცებლად  წარუდგინოს  დირექტორს; 

 აკონტროლოს  ფინანსური სახსრების  დაბანდება სახელობო საგანმანათლებლო  

პროგრამების  შესრულებაში; 

 აკონტროლოს და უზრუნველყოს  ფინანსური და მატერიალური რესურსების 

რაციონალური  ხარჯვა; 

 ინახავს და უყრუნველყოფს  მკაცრი  აღრცხვის  ფორმების  ( დიპლომენის და სხვა )  მიღებას 

და გადაცემას დადგენილი წესით; 

 ახორციელებს კანონმდებლობით და დირექტორის მიერ კანონმდებლობით  განსაზღვრულ 

სხვა უფლებამოსილებებს; 

 გაწეული მუშაობის შესახებ  მიაწოდოს ინფორმაცია პროფესიული კოლეჯის დირექტორს   

წერილობითი ანგარიში ყოველი კვარტლის ბოლოს. 

 

 

 



                                                                                                                                         კოლეჯი ,,ერქვანი“ 

8 
 

 

 

 

3.  მთავარი ბუღალტერი 

 

 საქრთველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საფინანსო ეკონომიური    

საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება; დირექტორის მოადგილესთან ერთად სასწავლების  

ბიუჯეტის განსაზღვრა და ფინანსების ხარჯვის კონტროლი; 

 დირექრორის მოადგილესთან ერთად შეიმუშაოს სასწავლებლის საფინანსო- სამეურნეო 

პროგრამები და დასამტკიცებლად წარუდგინოს  დირექტორს; 

 ოპერატიული ხელმძღვანელობა გაუწიოს იმ გადაუდებელი ფინანსური სამუშაოების 

შესრულებას რომლებიც საჭიროა  საწავლებლის გამართული ფუნქციონირებისათვის; 

 საქრთველოს  კანონმდებლობით დადგენილი წესით  შეადგინოს  ბალანსი და 

დროულად მიაწოდოს  წლიური დეკლარაციები შემოსავლების სამსახურს; 

 მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორთან ერთად ჩაატაროს  

ინვენტარიზაცია(მისი კომპეტენციის ფარგლებში) განსაზღვრულ ვადებში და შესაბამისი  

ხელშეკრულებები  გააფორმოს  პასუხისმგებელ  პირებთან; 

 პასუხისმგებელია ინვენტარისა და  სხვა ფასეულობათა მიღება ჩაბარების დალუქული 

წიგნის  წარმოებაზე; 

 პასუხისმგებელია  ხარჯების დროულ აღრიცხვაზე, ათვისებაზე, მიღებულ 

ფასეულობათა განაწილებასა და პასუხისმგებელ პირებზე დარიცხვაზე; 

 ტარიფიკაციის  ბალანსის შედგენასა და  შესაბამისი სამსახურებისათვის 

დასამტკიცებლად  წარდგენაზე, ხელფასების დროულად  გამოწერაზე; 

 აწარმოოს ბანკთან  ანგარიშსწორება  კოლეჯის   ანგარიშებიდან; 

 აწარმოს  სახელმწიფო ელექტრონულ ხაზინასთან  ანგარიშსწორება დადგენილი წესით; 

 აწარმოოს სასწავლებლის ინვენტარის მიღება -ჩაბარების  აქტები მატერიალური  

პასუხისმგებელი  პირისგან; 

 დროულად აწარმოოს შემოსავლების სამსახურთან ანგარიშსწორება ყოველთვიურად და 

ყოველი  წლის  ბოლოს; 

 საჭიროების შემთხვევაში, ფინანსების  ოპტიმლურად ხარჯვის მიზნით სასწავლებლის  

დირექტორთან შეთანხმებით  მოახდინოს  ბიუჯეტის კორექცია. 

 

4. ხარისხის მართვის მენეჯერი 

 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დადგენილი გარე და არსებობის შემთხვევაში შიდა 

სტანდარტების მოთხოვნათა ინტერპრეტაცია და პერსონალის კონსულტირება ამ 

საკითხებში;  

  ხარისხის უზრუნველყოფის, როგორც პროცესის დაგეგმვა; 

 დაწესებულების ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსების 

სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი და შეფასება; 

 დაწესებულებაში მიმდინარე პროცესების სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი 

და შეფასება; 
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 დაწესებულების მიერ გაწეული მომსახურეობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა 

მხრიდან უკუკავშირის, ასევე სხვა სახის ინფორმაციის წყაროებზე დაყრდნობით, 

გაწეული მომსახურეობის, მათ შორის სწავლა-სწავლების და სტუდენტთა/მსმენელთა 

მიერ სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება; 

 სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით განორციელებული 

მონიტორინგის პროცესში საჭირო რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების 

იდენტიფიცირება, მათი შეგროვება და ანალიზი; 

 სტანდარტებთან შესაბამისობის თაობაზე ანგარიშების მომზადება;     

  სტანდარტებთან ნებისმიერი შეუსაბამობის შემთხვევაში შესაბამისობის 

უზრუნველყოფის მიზნით რეკომენდაციების/სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

 სტანდარტებთან შესაბამისობის შემთხვევაში- შესრულების არსებული დონის 

შენარჩუნების, ასევე პროცესების ეფეტურობისა და ეფექტიანობის გაზრდის, მიზნით 

რეკომენდაციების შემუშავება.  

 სტრუქტურული ერთეულის/დასაქმებულის სტატუსით დადგენილი წესით 

მონაწილეობის მიღება დაწესებულების მისიის, სტრატეგიული  და წლიური სამოქმედო 

გეგმების შემუშავების, ასევე მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე ანგარიშგების 

პროცესში; 
 

 ახორციელებს  კანონმდებლობით  და დირექტორის  მიერ  კანონმდებლობით  

განსაზღვრულ სხვა  უფლებამოსილებებს; 

 გაწეული მუშაობის  შესახებ ინფორმაციას  აწვდის  კოლეჯის  დირექტორს 

მოხსენებითი ბარათის  სახით. 

 

5. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი 

 ხელმძღვანელობს სასწავლო-საწარმოო პროცესს და  უშუალოდ  არის პასუხისმგებელი:   

ზოგადი და პროფესიული საგნების/მოდულების განმახორციელებელ მასწავლებელთა 

და სასწავლო-საწარმოო  სწავლების მასწავლებელთა  მუშაობაზე; 

 ადგენს და დირექტორს დასამტკიცებლად  წარუდგენს  თეორიული  და პრაქტიკული  

სწავლების  ცხრილებს  და  გრაფიკებს; 

 ხელმძღვანელობს  მოსწავლეთა  სასწავლო-საწარმოო საქმიანობას და  ამოწმებს  

საწარმოო  პრაქტიკას  საწარმოო ობიექტზე; 

 ეხმარება  მასწავლებლებს  და  აძლევს  კონსულტაციას  სტანდარტის შესამაბისად 

სასწალო  პროგრამების  სილაბუსების  შედგენაზე და ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

მოდულების შესაბამისი კალენდარული გეგმის შედეგენაში, შეფასების  წესის  და 

სწავლების  მეთოდოლოგის  შესახებ; 

 განკარგავს და  აღრიცხავს  სასწავლო  მასალების  ხარჯვას  სასწავლო  პროგრამების  

შესაბამისად; 

 ახორციელებს  კანონმდებლობით და დირექტორის  მიერ  განსაზღვრულ სხვა  

უფლებამოსილებებს; 

 გაწეული მუშაობის  შესახებ  ინფორმაციას  აწვდის  კოლეჯის  დირექტორს  

წერილობითი  ანგარიშის  სახით. 
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6. proforientaciisa da karieris dagegmvis menejeri  

 

 აწარმოებს კოლეჯის მიერ დაგეგმილ კვლევებს 

 moizidos saswavlo kontigenti regionis masStabiT, daexmaros maT 

profesiis SerCevasa da dasaqmebis sferos gansazRvraSi; 

  iTanamSromlos damsaqmeblebTan  (mewarmeebTan), gansazRvros Sromis 

bazris Sesabamisad  მოთხოვნადი specialobebi da vakansiebis raodenoba; 

 Seiswavlos profesiul studentTa socialuri mdgomareoba, SeurCios 

specialoba da  daexmaros samuSao adgilis moZebnaSi  ( dasaqmebaSi);; M 

    ახორციელებს  კანონმდებლობით  და დირექტორის  მიერ  კანონმდებლობით  

განსაზღვრულ სხვა  უფლებამოსილებებს; 

 gaweuli muSaobis Sesaxeb informacias awvdis kolejis direqtors, 

werilobiTi angariSis saxiT. 

 

7. მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის  კოორდინატორი 

 პასუხისმგებელია კოლეჯის მატერიალურ ფასეულობებზე, კოლეჯის ქონება გადაეცემა 

დირექტორის ბრძანებით და მიღება-ჩაბარების აქტით კოლეჯის ინტერესების 

შესაბამისად შემდგომი განკარგვის მიზნით,.  

 

  უზრუნველყოფს სასაწავლებლის  ბალანსზე  მყოფი  შენობა ნაგებობების,  

მატერიალური  ქონების ინვენტარიზაციას და  მათ  უხარვეზო  ფუნქციონირებას; 

 იზრუნოს  მატერიალური  რესურსების  გეგმიურ  ან  მოთხოვნის  მიხედვით  

ოპერატიულ მომარაგებაზე; 

 კოორდინაცია და  ზედამხედველობა  გაუწიოს  სასწვლო  პროცესის  მომსახურების  

თითოეული  სტრუქტურული  ერთეულის  საქმიანობასა და შესრულების  ხარისხს; 

 ოპერატიულად  უზრუნველყოს  ტექნიკური  სამსახურის  გადაუდებელი მომსახურება 

და  უხელმძღვანელოს სასწავლებლის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ 

სამუშაოებს; 

 ბუღალტერთან  ერთად, განსაზღვრულ  ვადებში,  ჩაატაროს სასწავლებლის  კუთვნილი 

შენობა-ნაგებობისა,  ასევე  სხვა  მატერიალური  ქონების  ინვენტარიზაცია  და  

შესაბამისი  ხელშეკრულებები  გააფორმოს  პასუხისმგებელ პირებთან; 

 აწარმოოს  ინვენტარისა და სხვა  ფასეულობათა  მიღება  ჩაბარების  წიგნი, 

ზედამხედველობა  გაუწიოს სასწავლებლის  მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზის  მოვლა-

პატრონობას და  შეუფერხებელ  ფუნქციონირებას; 

 უძრავი ქონების  განზრახ  დაზიანების/განადგურების შემთხვევაში  მოითხივოს   

დამნაშავის დასჯა ფინანსური  სანქციებით; 

 უზრუნველყოს  სასწავლებლის  შენობის, მოსაზღვრე  ტერიტორიის ყოველდღიური 

დასუფთავება; 

 მოსთხოვოს  ქალაქის  დასუფთავების  სამსახურს, (გაფორმებული ხელშეკრულების  

თანახმად), ყოველდღიურდ სასწავლებლის მოსაზღვრე ტერიტორისს დასუფთავება და 

მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; 

 აღჭურვოს სასწავლებლის  დამხმარე  პერსონალი: დამლაგებელი,  დამხმარე 

თანამშრომელი,  ცეცხლფარეში და გააცნოს დამლაგებლებს საწმენდი საშუალებების,  

ინვენტარის  უსაფრთხო მოხმარებისა  და შენახვის წესები; 
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 მოსთხოვოს დამლაგებლებს სასწავლებლის შენობის  საკლასო ოთახების, კაბინეტების 

სან. წერტილების  ყოველდღიური კომპლექსური, სამ თვეში ერთხელ კი  გენერალური 

დასუფთავება; 

 ახორციელებს  კანონმდებლობით  და დირექტორის მიერ  კანონმდებ-ლობით 

განსაზღვრულ სხვა უფლება მოსილებებს;   

 გაწეული  მუშაობის  შესახებ  ინფორმაციას   აწვდის  კოლეჯის  დირექტორს 

წერილობითი  ანგარიშის  სახით, ყოველი  კვარტლის ბოლოს.  

 

 

 

8. შესყიდვების  სპეციალისტი 

 პასუხისმგებელია და  უშუალოდ  ახორციელებს  ,,საქრთველოს  კანონი  სახელმწიფო  

შესყდვების შესახებ“  მოთხოვნის შესაბამისად სასწავლებლის საჭიროებიდან  გამომდინარე  

სახელმწიფო  შესყიდვებს ; 

 მოამზადოს და დირექტორს  წარუდგინოს  ხელმოსაწერად  მომწოდებლებთან 

გასაფორმებელი  ხელშეკრულებები; 

 ადგენს და დირექტორს  დასამტკიცებლად  წარუდგენს  შესყიდვების  გეგმას; 

 მოქმედებს  რა   ,, საქრთველოს  კანონი სახწლმწიფო  შესყიდვების  შესახებ “  საჭიროების  

შემთხვევაში  აცხადებს  ტენდერებს და იცავს  კანონის  ყველა  მოთხოვნას; 

 გამარტივებული შესყიდვების  წარმოების შემთხვევაში  ახორციელებს  მომწოდებლის  

შერჩევას  დადგენილი  წესის  შესაბამისად; 

 პასუხისმგებელია  შესყიდული  საქონლის  ხარისხზე და  თანმხლები, კანონით  

დადგენილი  დოკუმენტაციის  წარმოებაზე ; 

 მუშაობს  შემოსავლების სამსახურის  და შესყიდვების სამსახურის ერთიან ელექტრონულ 

სისტემაში კოლეჯის  სახელით; 

 შესყიდულ საქონელს დადგენილი წესით აბარებს  კოლეჯის  მატერიალურ  პასუხისმგებელ 

პირებს,  კანონით  დადგენილი  დოკუმენტაციით; 

 ახორციელებს  კანონმდებლობით და დირექტორის  მიერ  კანიონმდებლობით  

განსაზღვრულ სხვა  უფლებამოსილებებს. 

9. იურისტი 

 სასწავლებელში  არეგულირებს  სამართლებრივ  ურთიერთობებს და  პასუხისმგებელია 

იურიდიული  დოკუმენტაციის მოწესრიგებაზე; 

 საქართველოს  კონსტიტუციის,  შრომის  კოდექსის, საქართველოს  კანონების    

,,პროფესიული  განათლების  შესახებ“, ,,საჯარო  სამართლის იურიდიული პირის  შესახებ’’ 

, კოლეჯის წესდების, ეთიკის  კოდექსისა და განათლების  სისტემაში მოქმედი სხა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე   ნორმატიული აქტების  გათვალისწინების 

საფუძველზე შექმნას  სასწავლებლის იურიდიული  დოკუმენტაცია; 

 შეადგინოს იურიდიულად  გამართული სასწავლებლის  მიერ გასაფორმებელი 

ხელშეკრულებები; 

 მოსთხოვოს  დირექციას  შრომის კოდექსისა და ხელშეკრულებების  შესაბამისად 

სასწავლებლის თანამშრომელთა სამუშაო პირობების დაცვა; 

 გაქნუმარტოს თანამშრომლებს  ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული უფლება-

მოვალეობები და მოსთხოვოს მათი განუხრელი  შესრულება; 
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 გასცეს  რეკომენდაციები  კოლეჯის  შინაგანაწესით  გათვალისწინებული 

დისციპლინარული  გადაცდომის  შემთხვევაში  დაწესებული სახდელის თაობაზე; 

 საჭიროების  შემთხვევაში  მონაწილეობა  მიიღოს  კოლეჯის  შინაგანაწესის  და სხვა 

დოკუმენტაციის  შემუშავებაში; 

 ახორციელებს  კანონმდებლობით  და დირექტორის  მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

სხვა უფლება მოსილებებს. 

 

10. საქმის მწარმოებელი  

 ხელმძღვანელობს სასწავლებლის საქმის წარმოებას; 

 აწესრიგებს მოსწავლეთა და თანამშრომელთა პირად საქმეს; 

 pasuxismgebelia saswavleblis saqmiani dokumentaciis warmoebaze da Senaxvaze; 

 akontrolebs saswavleblis el.fostas da uzrunvelyofs Semosuli werilebis 

adresatamde droul mitanasდა შესრულების  აღრიცხვას; 

 ახორციელებს კანონმდებლობით და დირექტორის მიერ  კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

უფლებამოსილებებს. 

 

 

11. რეესტრის წარმოების სპეციალისტი 

 

 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულების კოლეჯის ,,ერქვანი“ რეესტრის 

(შემდგომში – რეესტრი) წარმოების მიზნით, ხელმძღვანელობს საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ 

ბრძანებით ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ და ამ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბრძანებებით. 

 

 რეესტრით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ მას და კოლეჯის დირექტორს, 

როგორც  ავტორიზებულ მომხმარებლებს. 
 მართავს მონაცემთა საინფორმაციო ბაზას (evet.emis.ge) და ელექტრონულ ჟურნალს 

(journal.emis.ge). 

 კოლეჯის რეესტრში შეაქვს ინფორმაცია, რეესტრში რეგისტრირებულ ინფორმაციაში 

განახორციელებს ცვლილებებს  და რეესტრიდან ამოიღებს ინფორმაციის არსებული 

წესების დაცვით. 

 კოლეჯის რეესტრში ასახავს ინფორმაციას საგანმანათლებლო დაწესებულების 

შესახებ, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების, მათ შორის, პროგრამის 

განმახორციელებელი პერსონალისა და პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების 

მქონე/ჩარიცხული პირების მითითებით. 

 კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში, მონიტორინგის ჯგუფთან 

ერთად, ატარებს რეესტრში შეტანილი ინფორმაციის მონიტორინგს. 

 კოლეჯის მიერ, მიღების გამოცხადების პერიოდში, აწარმოებს აპლიკანტთა 

რეგისტრაციას დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 რეგისტრაციის წესების და პროცედურების გაცნობის მიზნით, კოლეჯში, 

აპლიკანტებთან ატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს. 

 ესწრება, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (ემისი) მიერ ორგანიზებულ 

ტრენინგებს. 
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 მართავს კოლეჯის ელექტრონულ ჟურნალებს და  შეაქვს ინფორმაცია დადგენილი წესის 

შესაბამისად. 

 ელექტრონული ჟურნალიდან, თვის ბოლოს,  მოდულის განმახორციელებელი 

პირების(მასწავლებლების)მიერ, ფაქტიურად ჩატარებული საათების შესახებ, 

მონაცემების მოსახერხებელ ფორმაში ასახულ ინფორმაციას აწვდის კოლეჯის 

ბუღალტერს წერილობითი ფორმით. 

 ვაუჩერული დაფინანსების მიღების შესახებ ინფორმაციას წერილობით აწვდის 

კოლეჯის ბუღალტერს და მისი წერილობითი თანხმობის შემდეგ ადასტურებს სისწორეს 

სპეციალურ ველში. 

 პასუხისმგებელია, ბაზაში ატვირთული ინფორმაციის  წერილობით მიღებულ 

ინფორმაციასთან შესაბამისობაზე და სისწორეზე. 

 ასრულებს დირექტორის სხვა დავალებებს, რომელიც გამომდინარეობს კოლეჯის 

ინტერესებიდან და არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას. 
 

 

12. ქსელის  ადმინისტრატორი 

 იზრუნოს სასწავლებელში  სტუდენტთა კონტიკენტის  შესაბამისი რაოდენობის 

ინტერნეტქსელში  ჩართული თანამედროვე კომპიუტერებითა და აუდიო-ვიდეო ტექნიკით  

აღჭურვილი  ინფორმატიკის  კაბინეტის  მოწყობაზე (დირექციის  დახმარებით) ; 

 უზრუნველყოს ტექნიკის  გამართული  ფუნქციონირება და მოაწესრიგოს  ტექნიკისათვის  

აუცილებელი ინფრა სტრუქტურა ( პროგრამული უზრუნველყოფა, ქსელი ); 

 კოორდინაცია  გაუწიოს  სასწავლებლის  სტუდენტა და მასწავლებელთა ისტ-ის სწავლებას; 

 სასწავლებლისათვის საჭირო სამუშაოს შესრულების დროს დახმარება გაუწიოს კოლეგებს 

კომპიუტერთან მუშაობაში; 

 დაეხმაროს სტუდენტებს ისტ-ის საშუალებით კონტაქტის დამყარებაში უცხოელ 

პარტნიორებთან; 

 დაეხმაროს ისტ-ზე დაფუძნებული სასწავლო პროექტების ღონისძიებების და 

ინტეგრირებული გაკვეთილების  ჩატარებაში კოლეჯის  მასწავლებლებს; 

 დაგეგმოს  ისტ-ის  სასწავლო  ტრენინგები მასწავლებებელთათვის; 

 უზრუნველყოს ისტ-ზე დაფუძნებული სასწავლებლის მოთხოვნები - ვებ-გვერდი, 

მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მონაცემთა ბაზა, დოკუმენტების მართვის სისტემა 

გამართული მუშაობისათვის; 

 დაეხმაროს  კოლეჯის პერსონალს ისტ-ის   შემოქმედებითად  გამოყენებაზე (ინტერნეტ 

გაზეთის გამოცემა, კომპიუტერული კლუბის ჩამოყალიბება, საწავლებლის რეკლამა); 

 იზრუნოს კომპიუტერების შენახვაზე, მოვლა-პატრონობაზე, მის  უსაფრთხოებაზე, დაცვის 

სისტემის გამართვაზე (სიგნალიზაციის ჩართვა გამორთვაზე ); 

 ახორციელებს კანონმდებლობით და დირექტორის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

სხვა  უფლებამოსილებებს. 

13. ბიბლიოთეკარი /არქივარიუსი / 

 უზრუნველყოს  ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობა და შეუზღუდაობა; 

 კავშირებიოს დამუარება სხვა  ბიბილოთეკებთან, გამომცემლობებთან; 

 თანამედროვე ავტომატიზირებული  ელექტრონული სისტემის დანერგვა საბიბლიოთეკო 

საქმიანობაში, ინტერნეტ ქსელის გამოყენებს  მკითხველთა  მომსახურებისა და საჭირო 

ლიტერატურის  მოსაძიებლად; 
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 პერიოდულად შეავსოს საბიბლიოთეკო ფონდები ( კოლეჯის  ადმინისტრაციის დახმარებით)  

მხატვრული, საცნობარო ლიტერატურით, სახელმძღვანელოებითა და სხვა სახის  წიგნებითა   

თუ  პერიოდიკით.  აღრიცხოს ისინი  ბარათებისა და  ელექტრონული სისტემის საშუალებით; 

 დაინერგოს ინოვაციური მეთოდები მკითხველთა მომსახურების  ხარისხის  გაზრდის  

მიზნით; 

 ბიბლიოთეკის  არქივისათვის  მოსთხოვოს    ღონისძიების  ორგანიზატორებს ფოტო-აუდიო-

ვიდეო მასალა და პროგრამა  ,, მემატიანეს “ თემატური კატალოგის შექმნა; 

 მიიღოს შესაბამისი ზომები იმ პირთა მიმართ, რომლებიც  დაარღვევენ   ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის წესებს ან  სხვა სახის  ზიანს მიაყენებენ  ბიბლიოთეკას  (დროულად აცნობოს 

ადმინისტრაციას ); 

 ითანამშრომლოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, მათ შორის ბიბლიოთეკებთან  

უცხოეთში; 

 უზრუნველყოს მკითხველთა  მომსახურების  მაღალი დონე; 

 მოამზადოს  საქმეები არქივში  ჩასაბარებლად; 

 დადგენილი წესის მიხედვით, გასცეს არქივიდან ცნობები, ამონაწერები და სხვა 

დოკუმენტები   (კოლეჯის   ადმინისტრაციის  მეშვეობით ) 

 ახორციელებს კანონმდებლობით და დირექტორის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

სხვა  უფლებამოსილებებს. 

 

 

14. ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 

 განახორციელოს შეზღუდული  შესაძლებლობის და ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლისას და საწარმოო პრაქტიკისას 

ინდივიდუალურად მორგებული სასწავლო პროცესის და სასწავლო გარემოს 

უზრუნველყოფა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის კადრთან 

ერთად  (პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, 

პროფესიულ მასწავლებლებთან, კარიერის დაგეგმვის მენეჯერთან და სხვა). 

 უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის და ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სასწავლო პროცესის და სასწავლო გარემოს 

მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით განსაზღვრა, ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შემუშავება; 

 უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის და ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პირთა და მათი ოჯახების კონსულტირება პროფესიული განათლების 

სისტემაში ჩართვის შესაძლებლობების მიზნით; 

 განახორციელოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური 

განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდებთან აქტიური თანამშრომლობა, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა 

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემიდან, პროფესიული განათლების სისტემაში 

გადამისამართების პროცესში; 

 უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების შეფასება, მათი პროფესიული ინტერესების 

და  უნარ-ჩვევების დადგენის მიზნით; 
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 უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის და ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების პროფორიენტაციის განხორციელება, 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერთან და პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან ერთად; 

 განახორციელოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელთა და სხვა 

სპეციალისტთა კონსულტირება და მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობის და ან 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების 

პროცესში; 

 მონაწილეობა მიიღოს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და პრაქტიკის 

მიმღებ ორგანიზაციებში ინკლუზიური განათლების მიმართ პოზიტიური 

დამოკიდებულების დანერგვის პროცესში; 

 უზრუნველყოს  შეზღუდული შესაძლებლობის და ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა საგანმანათლებლო  პროცესის მართვისას 

გუნდური მიდგომით და ეთიკური პრინციპების დაცვით მოქმედება;  

 უზრუნველყოს  შეზღუდული შესაძლებლობის და ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა საგანმანათლებლო პროცესის და 

განხორციელებული მხარდამჭერი აქტივობების დოკუმენტირება; 

 მოითხოვოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან 

ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის განსაზღვრული აქტივობების 

განხორციელება; 

  ვალდებულია შეზღუდული შესაძლებლობის და ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა საგანმანათლებლო საკითხებთან 

დაკავშირებით, მის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება შეათანხმოს საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დირექციასთან და პროექტის „ინკლუზიური განათლების დანერგვა 

საქართველოს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემაში“ 

ადმინისტრაციასთან; 

 წარუდგინოს ყოველთვიური ანგარიში საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექციას და 

პროექტის „ინკლუზიური განათლების დანერგვა საქართველოს პროფესიული განათლებისა 

და გადამზადების სისტემაში“ ადმინისტრაციას; 

 

15. სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი 

 

 მართავს სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიას 

 უზრუნველყოფს საჭირო მასალების და აღჭურვილობის მოძიებას 

 კოლეჯის სტუდენტებს, სხვა დაინტერესებულ პირებს აცნობს ლაბორატორიის 

შესაძლებლობებს და ეხმარება მათ ბიზნეს იდეების განხორციელებაში  

ლაბორატორიის ბაზაზე. 

 ახორციელებს კანონმდებლობით და დირექტორის მიერ კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ სხვა  უფლებამოსილებებს. 

 სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 

წერილობით ანგარიშს აბარებს კოლეჯის დირექტორს.  

 

damxmare და მომსახურე personali 

1. მძღოლი  / ლოჯისტიკი /უსაფრთხოების სპეციელისტი 
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 მართავს კოლეჯის კუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებას. Dდa პასუხისმგებელია მის 

ტექნიკურ გამართულობაზე.  

 გადაჰყავს სტუდენტები და მასწავლებლები სასწავლო და საწარმოო  პრაქტიკის  ობიექტზე; 

 ასრულებს კოლეჯის  ინტერესებიდან  გამომდინარე სატრანსპორტო დავალებებს; 

 უზრუნველყოფს შესყიდვების  სპეციალისტის  მიერ  განხორციელებულუ  შესყიდული 

ინვენტარის,  აღჭურვილობის  და მასალების ტრანსპორტირებას  კოლეჯში, კანონით  

დადგენილი  თანმხლები  დოკუმენტაციით; 

 პასუხისმგებელია,  ტვირთის  დაზიანების  გარეშე  და საგზაო  მოძრაობის  წესების  სრული   

დაცვით ტრანსპორტირებაზე; 

 უზრუნველყოფს  ტვირთის  და ტვირთის   თანმხლები  დოკუმენტაციის  ჩაბარებას 

კოლეჯის მატერიალურ  პასუხისმგებელ პირებზე; 

 ახორციელებს  ადმინისტრაციის მიერ  კანონმდებლობით  განსაზღვრულ  სხვა  

უფლებამოსილებებს. 

 

 

2. Dდaმხმარე თანამშრომელი 

 დამხმარე თანამშრომელს  სასწავლებლის  ნორმალური  ფუნქციონირებისათვის  

მნიშვნელოვანი   ფუნქცია  აკისრია. პასუხისმგებელია სასწავლებლის  შენობაში  და 

ეზოში  არსებული  ტექნიკური  აპარატურის  გამართულად  მუშაობაზე; 

 ოპერატიულად  აღმოფხვრას სასწავლებელში  ნებისმიერი  ტიპის  ტექნიკური პრობლემა  

ეხება ეს ენერგო მიწოდებას,  ელერქტრო საქონლის, სან ტექნიკისა თუ გათბობის  

სისტემის  გაუმართაობას; 

 კვირაში  ორჯერ  გააკონტროლოს  სანტექნიკის  გამართულად  ფუნქციონირება; 

 ყოველდღიურად დაათვალიეროს  სასწავლებლის  შენობა და  მიმდებარე პერიმეტრი  

ტექნიკურ  გაუმართაობაზე კონტროლის  მიზნით; 

 პასუხისმგებელის  შენობის ტექნიკური  აღჭურვილობისა და  საკომუნიკაციო 

საშუალებების  გამართულ    მუშაობაზე; 

 ადმინისტრაციის  დავალებით  ასევე  ასრულებს  სასწავლებლის  საჭიროებიდან  

გამომდინარე სხვა  სამუშაოებს; 

 წარმოქმნილი  უწესივრობების  აღმოფხვრა თუ  სცდება  მის შესაძლებლობებს 

დროულად  აცნობოს  ადმინისტრაციას. 
 

3. მედდა 

 უხელმძღვანელოს  სასწავლებლის  სამედიცინო,  ჰიგიენურ-სანიტარული  პროცესის 

დაცვას; 

 აკონტროლოს  და  ყოველდღიურად   ჩაატაროს  რეიდები აუდიტორიების, დერეფნების,  

სასადილოს, ტუალეტის სისუფთავის  შემოწმების მიზნით; 

 უზრუნველყოს სასწავლებელში  სამედიცინო  კუთხით  არსებული  პრობლემების  

მოგვარება ( დირექციის  დახმარებით )  და  შეასრულოს  მედდისათვის  დაკისრებული  

ფუნქციები; 

 პირველადი  სამედიცინო  დახმარების  გასაწევად  მზადყოფნასი  ჰქონდეს  სამედიცინო  

კუთხე  აღჭურვილი  შესაბამისი სამედიცინო  საშუალებებითა და მედიკამენტებით; 

 განსაკუტრებული  ყურადღება  მიაქციოს,  აღრიცხოს და  მეთვალყურეობის  ქვეს  

ჰყავდეს   ავადმყოფი  მოსწავლეები ( დიაბეტი, ეპილეფსია, დაქვეითებული  

მხედველობა,  სქოლიოზი,  კიფოზი ); 
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 პრევენციული  ზომები მიიღოს სასწავლებელში  ეპიდემიის  გავრცელების  აღკვეთის  

მიზნით; 

 დროულად  მიაწოდოს  ინფორმაცია   მშობლებს  მოზარდების  სავალდებულო  აცრების 

თაობაზე (  თუ  არსებობს ასეთი საჭიროება ); 

 დირექტორს  წარუდგინოს  წინადადებები სამედიცინო მომსახურების პროცესის 

სრულყოფისა და სასწავლებლის  თაბამშრომლების  მიერ სანიტარულ-ჰიგიენური  

ნორმების  დაცვა გამოსწორების  შესახებ. 

 

 

4. ცეცხლფარეში 

 პასუხისმგებელია, ზამთრის  სეზონზე  გათბობის სისტემების გამართულ  მუშაობაზე, 

ხოლო  ზაფხულის  სეზონზე  გაგრილების   და  ვენტილიაციის სისტემების გამართულ  

მუშაობაზე; 

 ზამთრის სეზონის  დადგომის  წინ უქმე  დღეებში  შეამოწმოს  გათბობის სისტემის  

მდგომარეობა; 

 ზაფხულის სეზონის დადგომის  წინ  უქმე დღეებში  შემოწმოს  გაგრილების და  

ვენტილიაციის  სისტემის  მდგომარეობა; 

 წარმოქმნილი  უწესივრობების  შესახებ ( რომელთა  აღმოფხვრა  დამოუკიდებლად  არ  

შეუძლია  და სცდება მის კომპეტენციას ) დროულად  აცნობოს  კოლეჯის 

ადმინისტრაციას; 

 დაიცვას ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესები და არ დაუშვას  უცხო პირები 

გათბობისა და გაგრილების კვანძებში; 

 ასრულება   ადმინისტრაციის  მიერ  კანონმდებლობით  განსაზღვრულ   სხვა 

უფლებამოვალეობებს. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. დამლაგებელი 

 ასუფთავებს სასწავლებლის  ტერიტორის  და  სასწავლო კორპუს. 
 

6. დარაჯი 

 დღე-ღამის  განმავლობაში  იცავს  სასწავლებლის  ქონებას. 
 

 
pedagogiuri resursi 
 

1. პროფრესიული განათლების მასწავლებლები – უშუალოდ წარმართავენ პროფესიული 

სწავლების პროცესს, პასუხისმგებელნი არიან მოსწავლეთა თეორიული ცოდნისა და 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ხარისხზე.  
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კოლეჯის თანამშრომლები, თავისი საქმიანობით, ემსახურებიან კოლეჯის მიზნებისა და ამოცანების 

შესრულებას. 

 

 


