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          პროფესიული კოლეჯი ერქვანი წარმოადგენს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, 
რომელიც ახორციელებს პირველი სამი საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და  
ტრენინგ-კურსებს, რომელსაც თან არ ახლავს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა. 
 
     პროფესიული კოლჯის მისიაა - თანამედროვე შრომის ბაზრის გაზრდილი და სწრაფად ცვალებადი 
მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადოს, თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი 
მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები; პროფესიულ სტუდენტებს შესთავაზოს 
სტანდარტით გათვალისწინებული მესამე საფეხურის მაღალი ხარისხის პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამები და ხელი შეუწყოს მათ პროფესიულ განვითარებას განახორციელოს 
ტრენინგ-კურსები, რომელსაც თან არ ახლავს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა. 
ასაკის შეუზღუდავად, მისცეს შესაძლებლობა დაეუფლონ ახალ პროფესიას, შეიცვალონ პროფესია ან 
აიმაღლონ კვალიფიკაცია პრინციპით, პროფესიული განათლება მთელი სიცოცხლის მანძილზე 
დასაქმებისათვის; რეგიონის მოსახლეობას დაეხმაროს საკუთარი ბიზნესის წამოწყებაში , დასაქმებასა 
და თვითდასაქმებაში. 
 
ორგანიზაცის ხედვა  
 ვიყოთ განვითარებულები და გვქონდეს ახალი ინოვაციური მიდგომები, რომლებიც მაქსიმალურად 
უზრუნველყოფენ რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში არსებულ მოთხოვნილებებს და 
განაპირობებენ მდგრად განვითარებასა და მაქსიმალურ პოტენციალს.  
 რეგიონში,დაიკავოს და შეინარჩუნოს ლიდერი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 
პოზიცია.  
 2020 წლისთვის განახორციელოს ხუთუივე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
რეგიონის მოთხოვნად პროფესიებზე. 
  მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაში ინოვაციების დანერგვით 
პროფესიული განათლების დონეზე. 
 
კოლეჯის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტებია 
 

1. მენეჯმენტის სისიტემის გაუმჯობესება 
2. კვლევა და განვითარება  
3. სწავლების მიწოდების ხარისხის ზრდა  
4. სამთავრობო, საერთაშორისო და კერძო პარტნიორობის გაუმჯობესება 
5. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  

 
კოლეჯის დაფინანსების ძირითადი წყაროებია:  
 კოლეჯის ადმინისტრაციული ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან; 
  ვაუჩერების საშუალებით, საგნობრივი და მოდულური პროგრამების დაფინანსება სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან.  
 სახელმწიფოს დაკვეთით მიღებული შემოსავლები(სოციალური ჯგუფებისთვის სხვადასხვა 
მოკლევადიანი სასწავლო კურსების განხორციელებით და სხვა).  
 დონორი საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები.  
 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემოსავლები. 
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შესავალი 
 

      წლიური ანგარიში მომზადებულია სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ერქვანი“-ს 2018-2019 წლის 
სამოქმედო გეგმის აქტივობებზე პასუხისმგებელი პირების მიერ წარმოდგენილი, გეგმით 
გათვალისწინებული, აქტივობების შესრულების შესახებ ანგარიშების და კოლეჯში მიმდინარე 
სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროცესების გათვალისწინებით, 2017-2018 წლის ანგარიში მოიცავს შემდეგ 
მიმართულებებს:  
 
 
 ხარისხის მართვა; 
 სასწავლო პროცესი, სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა; 
 პროფორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა; 
 ინკლუზიური პროფესიული განათლება; 
 ბიბლიოთეკა 
 ფინანსები 
 შესყიდვები 
 მატერიალური უზრუნველყოფა; 
 საქმისწარმოების სამსახური 

 
 
 

 ხარისხის მართვა        

        2018 წლის  სასწავლო პროცესის სწორი ორგანიზებისა და სწავლების ხარისხის ასამაღლებლად, 
„დაგეგმე __ განახორციელე _ შეამოწმე _ განავითარე“  ციკლის შესაბამისად, კოლეჯის ხარისხის 
სამსახურის მიერ, შემუშავებულია  საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხზე მოქმედი ფაქტორების 
(მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, აკადემიური პერსონალი, საგანმანათლებლო პროგრამები, 
სასწავლო კურსების სილაბუსები, სწავლებისა და შეფასების მეთოდები და სხვა) შეფასების 
კრიტერიუმები და პროცედურები, რაც ითვალისწინებს კითხვარს: სტუდენტებისათვის და 
მასწავლებლებისათვის,  ასევე კითხვარს დამსაქმებელთა, დასაქმებულთა, კურსდამთავრებულთა და 
მშობელთათვის მასწავლებელთა ინდივიდუალური კონსულტაციების და გაკვეთილებზე დასწრების 
დოკუმენტაციას და სხვა.  
      წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა შეფასების კრიტერიუმებისა და პროცედურების შეფასების 
შედეგების ანალიზი და იგეგმებოდა ცვლილებები გაუმჯობესების მიზნით. 
        2018 წლის პირველ კვარტალში კოლეჯში ფუნქციონირებდა: მეღვინის, იუველირის, მემინანქრის 
და ტრაქტორისტ-მემანქანის, მესამე საფეხურის, საგნობრივი სწავლების ჯგუფები.  
        საგნობრივ ჯგუფებში, სწავლების ხარისხის ამაღლების მიზნით ხარისხის სამსახური ეხმარებოდა 
მასწავლებლებს პროფესიულ განვითარებაში, პედაგოგიკის მიმართულებით. საგნის სწავლების 
დაწყებამდე თითოეული პროფესიის, თითოეული საგნის მასწავლებელთან შეხსენების მიზნით 
ხორციელდებოდა პროგრამის შინაარსისა და სილაბუსის სტრუქტურის განხილვა, ასევე მათ გაეწიათ 
კონსულტაცია პროფესიული სტუდენტის შეფასების მეთოდებიდან და წესიდან გამომდინარე 
შუალედური და დასკვნითი შეფასებების შესახებ.  
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         აღსანიშნავია, რომ ტრაქტორისტ-მემანქანის სპეციალობის ჯგუფში, საგნების: ტრაქტორის 
აგებულება, სასოფლო-სამეურნეო მანქანები, მექანიზირებული სამუშაოების ორგანიზაცია და 
ტექნოლოგია, დაინიშნა ახალი მასწავლებელი როსტომ გაგოშიძე. აღნიშნულ პირს ჰქონდა 
მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება1982-85 წლებში, მაგრამ საგნობრივ პროგრამებზე მუშაობა 
მისთვის ახალი იყო, აქედან გამომდინარე მასთან ჩატარდა ინდივიდუალურ კონსულტაციები: 
პროგრამის სტრუქტურის, სილაბუსის შინაარსის, პროგრამის და საგნების შედეგების, გაკვეთილის  
სტრუქტურის და ჩატარების მეთოდების, შედეგის მიღწევის შეფასების წესების და შეფასების 
ინსტრუმენტების გაცნობის მიზნით და სხვა. 
         ხარისხის სამსახურის მიერ,  საგნობრივი პროგრამების ყველა მასწავლებელს ეძლეოდა მითითება 
და პერიოდული შეხსენება, შეფასების ინსტრუმენტის შედგენის წესებს და შეფასების ინსტრუმენტების 
შედგენის ფორმირებაში. დახმარების მიზნით, ხარისხის სამსახურის მიერ, განხორციელდა  დასწრება 
თეორიულ ასევე პრაქტიკული სწავლების და  შეფასების გაკვეთილებზე. შეხსენების მიზნით 
მასწავლებლებს ჩაუტარდა კონსულტაცია: გაკვეთილის დაგეგმვაში, საკონტაქტო საათის ძირითადი 
მახასიათებლების შესახებ, როგორ ხდება მათზე დროის განაწილება და სხვა.  მასწავლებელთან ერთად 
ხორციელდებოდა მოსმენილი გაკვეთილების ანალიზი, მოწმდებოდა: საკონტაქტო საათის 
შესაბამისობა გაწერილ სილაბუსთან, გაკვეთილის სტრუქტურის შეესაბამისობა გაკვეთილის მიზანთან,  
მასწავლებლის მიერ მეცადინეობის პროცესში გამოყენებული მეთოდებისა და აქტივობების 
შესაბამისობა სწავლების მიზანთან, პროფესიულ სტუდენტთა ჩართულობა, სასწავლო პროცესის  
უზრუნველყოფა საჭირო მასალებით,  სსსმ სტუდენტების ხელშეწყობა, სწავლის შედეგის განმტკიცების 
ფორმა და ა. შ.   ეძლეოდათ შესაბამისი მითითებები.     
          2018 წლის პირველ კვარტალში, კოლეჯში საგნობრივი პროგრამების გარდა ფუნქციონირებდა 
,ბუღალტერ-ტექნიკოსის მოდულური და მეფუტკრის დუალური სწავლების, მესამე საფეხურის, 
ჯგუფები.    
          სწავლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, ხარისხის სამსახურმა დახმარება გაუწია მოდულის 
განმახორციელებლებს პროფესიულ განვითარებაში  პედაგოგიკის მიმართულებით. მიეცათ 
მითითებები კალენდარული გეგმის შედგენის წესზე ,  შეფასების ყოველი ინსტრუმენტის შედგენის წინ 
ეძლეოდათ კონსულტაცია, შეფასების მიმართულების და  შეფასების ინსტრუმენტების შესახებ.  
      მეფუტკრის დუალური სწავლების ჯგუფში, ლევან ჯებაშვილს, როგორც დამწყებ მასწავლებელს 
ინდივიდუალურად ჩაუტარდა ტრენინგი: მოდულის შინაარსის და სტრუქტურის, კალენდარული 
გეგმის სტრუქტურის და შედგენის წესის, გაკვეთილის სტრუქტურის და სწავლების მეთოდების, 
შეფასების მიმართულებების და ინსტრუმენტების, შედეგების შეფასების წესების და სხვ. გაცნობის 
მიზნით.   
      დახმარების მიზნით ხარისხის სამსახურმა განახორციელა დასწრება ყველა მასწავლებელს 
საკონტაქტო გაკვეთილებზე და შეფასების გაკვეთილებზე, გაკვეთილის ანალიზის შემდეგ  
მასწავლებლებს მიეცათ მითითებები.   შედეგების გაანალიზების მიზნით მოდულის დამთავრების 
შემდეგ მოდულის განმახორციელებელი მასწავლებლებმა, შეავსეს კითხვარი, თუ რამდენად მისაღები 
იყო აღნიშნული მოდულის სტრუქტურა, გასაგები იყო თუ არა მოდულის შინაარსი, შეესაბამებოდა თუ 
არა რეკომენდირებული თემატიკა მისაღწევ სწავლის შედეგებს, შეესაბამებოდა თუ არა 
მტკიცებულებები დასადასტურებელ სწავლის შედეგებს, შეესაბამებოდა თუ არა სწავლების მეთოდები 
შედეგებს, ადეკვატური იყო თუ არა საათების გადანაწილება, მოდულის დანერგვის პროცესი იყო თუ 
არა საჭირო მასალებით უზრუნველყოფილი და ა.შ. 
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 2018 წლის პირველ კვარტალში: 
  საგნობრივი სწავლების ჯგუფებში, მიმდინარე ყველა საგანის თეორიულ და პრაქტიკულ 

გაკვეთილზე ხარისხის მენეჯერის მიერ სულ განხორციელდა 17 დასწრება; 
 მოდულური სწავლების ჯგუფებში, თითოეულ მოდულზე ხარისხის მენეჯერის მიერ 

განხორციელდა სულ 11 დასწრება; 
 მოდულური სწავლების ჯგუფებში  ხარისხის მენეჯერის მიერ განხორციელდა 4 დასწრება 

შეფასების გაკვეთილზე; 
 დამოწმებულია ყველა მიმდინარე მოდულის კალენდარული გეგმა; 
 დამოწმებულია ყველა მიმდინარე მოდულის, უკვე შესაფასებული შედეგების ,შეფასების 

ინსტრუმენტები; 
 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 

ოქტომბრის №656 ბრძანებით გადამტკიცებული, მეფუტკრის პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის მიხედვით,  კოლეჯის ხარისხის სამსახურის მიერ შეტანილია 
ცვლილებები 2017 წლის 18 აგვისტოს №56“ო“ ბრძანებით, კოლეჯის მიერ დამტკიცებულ 
მეფუტკრის დუალური სწავლების პროგრამაში (ზოგად სავალებულო მოდულებში: 
ინტერპერსონალური კომუნოკაცია, რაოდენობრივი წიგნიერება, ინფორმაციული წიგნიერება1, 
მეწარმეობა1, უცხოური ენა(ინგლისური) და სამოქალაქო განათლება. კერძოდ გასწორებულია 
ტექნიკური უზუსტობები). მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამა დამტკიცდა 2018 
წლის 10 იანვრის №1“ო“ ბრძანებით და კოლეჯის მიერ დამტკიცებული პროგრამა და 
ცვლილებების შესაბამისი აქტი,  2010 წლის 01 ოქტომბრის N99 ბრძანებით დამტკიცებული 
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების“  30-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 
მოთხოვნის საფუზველზე, გაიგზავნა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში.  

 2018 წლის 23 იანვარს, 2010 წლის 01 ოქტომბრის N99 ბრძანებით დამტკიცებული 
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების“  31-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 
მოთხოვნის საფუზველზე, გაიგზავნა წერილი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 
ცენტრში, კოლეჯში პროფესიული მასწავლებლების 10%-ით ცვლილებასთან დაკავშირებით. 
ცვლილების ნებართვა დაგვიდასტურდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 07 მარტის N25 გადაწყვეტილებით 

 ,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2018 წლის 31 იანვრის N07/ნ ბრძანებით 
ცვლილებები შევიდა  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 
ოქტომბრის N99/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ საგანმანათლებლო დაწსებულებების 
ავტორიზაციის დებულებაში და მე-40 მუხლის მე-10 პუნქტს შემდეგ დაემატა შემდეგი 
შინაარსის მე-11 პუნქტი: „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ვალდებულნი არიან შესაბამისი საბჭოს მიერ 
განსაზღვრული პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის ფარგლებში, 
2018 წლის 01 მარტამდე უზრუნველყონ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების განაწილება 
თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით და პროფესიულ 
სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე შუამდგომლობით მიმართონ შესაბამის საბჭოს. ავტორიზაციის 
საბჭოს 2018 წლის 07 მარტის N25 გადაწყვეტილებით პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების 
ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრა 91-ით. 

 ხარისხის სამსახურის მიერ განხორციელდა  „ელექტროობის“ საგანმანათლებლო პროგრამის  
დამატების მიზნით: ადამიანური რესურსის შერჩევა; A,B და C გარემოსთვის აუდიტორიების 
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შეჩევა და მოწყობის მიზნით ტექ. პერსონალს მიეცათ მითითებები; შედგენილი იქნა საჭირო 
აღჭურვილობის და მასალების ჩამონათვალი, ჩარჩო დოკუმენტის შესაბამისად. 
 

                2018 წლის მეორე კვარტალში: 
  სწავლა დასრულდა: მეღვინის, იუველირის, მემინანქრის და ტრაქტორისტ-მემანქანის 

საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 
  საგნობრივი სწავლების ჯგუფებში, მიმდინარე ყველა სგანის თეორიულ და პრაქტიკულ 

გაკვეთილზე ხარისხის სამსახურის მიერ სულ განხორციელდა 18 დასწრება; 
 მოდულური სწავლების ჯგუფებში, სულ განხორციელდა სულ 12 დასწრება; 
 მოდულური სწავლების ჯგუფებში განხორციელდადასწრება  3 შეფასების გაკვეთილზე;  
 დამოწმებულია  ყველა მიმდინარე მოდულის კალენდარული გეგმა; 
 დამოწმებულია ყველა მიმდინარე მოდულის, ამ პერიოდში შესაფასებელი შედეგების ,შეფასების 

ინსტრუმენტები. 
 ხარისხის სამსახურის რეკომენდაციის შესაბამისად შემუშავდა და სსიპ პროფესიული კოლეჯი 

„ერქვანი“-ს 2018 წლის 12 თებერვლის N10 „ო“ ბრძანებით დამტკიცებულ, სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელ წესს დაემატა 181 მუხლის სახით არაფორმალური განათლების აღიარების წესი; 

 2018 წლის 16 მაისის N29“ო“ ბრძანებით,  დამტკიცდა შიდამხარდაჭერის ჯგუფის სამუშაო გეგმა 
და ასევე ჯგუფს დაემატა მეფუტკრის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების 
განმახორციელებელი მასწავლებელი ევტიხ ბედენაშვილი; 

 2018 წლის 29 მაისის  N39“ო“ ბრძანებით,   სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“-ს 2018 წლის 12 
თებერვლის N10 „ო“ ბრძანებით დამტკიცებულ, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში 
დაემატა 231 მუხლი „სწავლის შედეგის შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების წესი“; 

 
 ხარისხის სამსახურის მიერ,  მოდულების პოტენციურ განმახორციელებლებთან ერთობლი-ვი 

მუშაობით,   ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ,  მოდულური პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტროობა“ ,  2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე დამატების 
მიზნით, განხორციელდა პროგრამის ადაპტირება; 

 ჩატარდა მასწავლებელთა და სტუდენტთა გამოკითხვა ყველა პროგრამის ყველა დასრულებულ 
მოდულში. 

   
           2018 წლის მესამე კვარტალში: 
 სწავლა დასრულდა:   ბუღალტრის (მესამე საფეხური) მოდულურ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 
 ხარისხის სამსახურის მიერ, მოდულური სწავლების ჯგუფებში, სულ განხორციელდადა 11 

დასწრება. 

 ხარისხის სამსახურის მიერ, მოდულური სწავლების ჯგუფებში განხორციელდა დასწრება 3 

შეფასების გაკვეთილზე.  

 დამოწმებულია  ყველა მიმდინარე მოდულის კალენდარული გეგმა; 
 დამოწმებულია ყველა მიმდინარე მოდულის, ამ პერიოდში შესაფასებელი შედეგების ,შეფასების 

ინსტრუმენტები; 
 2018 წლის 02 ივლისის  N51“ო“ ბრძანებით,  სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“-ს 2018 წლის 

12 თებერვლის N10 „ო“ ბრძანებით დამტკიცებულ, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს  
დაემატა 27-ე  მუხლის მე-5 პუნქტი არაფორმალური განათლების შემდეგი რედაქციით: „სწავლის 
შედეგის მიღწევის დამადასტურებელი მტკიცებულებები უნდა იქნას დაცული და ინახებოდეს 
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კვალიფიკაციის მინიჭებამდე“ კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ შესაძლებელია გადაეცეს 
პროფესიულ სტუდენტს; 

 2018 წლის 03 ივლისის  N52“ო“ ბრძანებით,  სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“-ს 2018 წლის 
12 თებერვლის N10 „ო“ ბრძანებით დამტკიცებულ, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესის   
27-ე  მუხლის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულია: „შექმნილი მტკიცებულებები ინახება 5 წლის 
ვადით“ და ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქცით: „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი უწყისები სწავლის შედეგების მიღწევის შესახებ 
ინახება მუდმივად;  

 2018 წლის 03 ივლისის  N52“ო“ ბრძანებით,  სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“-ს 2018 წლის 
12 თებერვლის N10 „ო“ ბრძანებით დამტკიცებულ, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესის   
27-ე  მუხლის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულია: „შექმნილი მტკიცებულებები ინახება 5 წლის 
ვადით“ და ჩამოყალიბდა; 

 2018 წლის11ივლისს  N54 “ო“ ბრძანებით,  დამტკიცდა, ხარისხის სამსახურის რეკომენდაციებით 
და მითითებებით შემუშავებული, ადაპტირებული  მოდულური პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამა „ელექტროობა“ (მესამე საფეხური) . 

 2018 წლის 18 ივლისს  N58 “ო“ ბრძანებით,  განხორციელდა ცვლილება 2018 წლის11ივლისს  N54 
“ო“ ბრძანებით,  კოლეჯის მიერ დამტკიცებულ მოდულურ პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამაში  „ელექტროობა“  (მოდულის „გაცნობითი პრაქტიკა“ N2 შედეგში, პრაქტიკის 
ობიექტის - „დასავლეთ საქართველოს ცენტრალური ფილიალი „ენერგოპროჯორჯია“ 
ამბროლაურის მომსახურეობის ცენტრი“, ობიექტით -კომპანია ხილის გადამამუშავებელი 
საწარმოთი „გეო ფლაუერი“ შეცვლის გამო.) 

 2018 წლის 18 ივლისს  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, ავტორიზაციის 
გზით დამატების მიზნით გაიგზავნა, კოლეჯის მიერ დამტკიცებული, მოდულურ პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამა „ელექტროობა“ (მესამე საფეხური); 

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 06 
სექტემბრის გადაწყვეტილებით კოლეჯს მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
„ელექტროობა“განხორციელების უფლება. . 

  2018 წლის 26 ივლისის  N60 “ო“ ბრძანებით,  დამტკიცდა სსიპ პროფესიული კოლეჯის „ერქვანი“ 
„პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოლოგია“; 

 2018 წლის 26 სექტემბრის   N67 “ო“ ბრძანებით,  დამტკიცდა სსიპ პროფესიულ კოლეჯში 
„ერქვანი“, „საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი დუალური პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის. 

 ჩატარდა მასწავლებელთა და სტუდენტთა გამოკითხვა ყველა პროგრამის ყველა დასრულებულ 
მოდულში. 

 
           2018 წლის მეოთხე კვარტალში: 
           კოლეჯში ფუნქციონირებდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „მეფუტკრე“  
დუალური სწავლების ჯგუფი. 
     03 დეკემბერს სწავლა დაიწყო ,,ელექტროობის’’ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
მოდულური სწავლების ჯგუფმა.  
 მოდულური სწავლების ჯგუფებში,თითოეულ ხარისხის სამსახურის მიერ სულ განხორციელდა 

8 დასწრება; 
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 მოდულური სწავლების ჯგუფებში ხარისხის სამსახურის მიერ დასწრება განხორციელდა 2 

შეფასების გაკვეთილზე;  
 დამოწმებულია  ყველა მიმდინარე მოდულის კალენდარული გეგმა; 
 დამოწმებული მაქვს ყველა მიმდინარე მოდულის, ამ პერიოდში შესაფასებელი შედეგების 

,შეფასების ინსტრუმენტები; 
 2018 წლის 28 დეკემბრის  N96“ო“ ბრძანებით,  სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“-ს 2018 წლის 

11 ივლისის  N54 „ო“ ბრძანებით დამტკიცებულ, პროფესიული საგანმანათლებლო         
პროგრამის „ელექტროობა“, სასწავლო გეგმაში, მოდულის განმახორციელებელი მასწავლებლის, 
მარინე დათეშიძის მითითების საფუძველზე, ცვლილების ნორმატიული აქტის  სრული დაცვით, 
შევიდაცვლილება.  ცვლილება ითვალისწინებდა მოდულის „ელექტრული და ელექტრონული 
პრინციპები“  ნაცვლად მე-16 კვირის მე-6 კვირაში დაწყებას, ეს არ წარმოადგენდა შინაარსობრივ 
ცვლილებას, რის გამოც ეცნობა ხარისხის ცენტრს. 

 ხარისხის სამსახური მიერ ჩატარდა, მასწავლებელთა და სტუდენტთა გამოკითხვა ყველა 
პროგრამის ყველა დასრულებულ მოდულში. 

 

 სასწავლო პროცესი       

    2018 წლის იანვარიდან კოლეჯში სწავლას აგრძელებდნენ: 
       2017 წლის საგაზაფხულო მიღებისას კოლეჯში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 
მიერ პროგრამის პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით წარმოდგენილი 2017 წლის 
8 მაისის ბრძანება N 64/17 „რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“ ; პროფესიული კოლეჯი 
„ერქვანი“-ს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2017 წლის 19 მაისის N 8 „კ“ ბრძანების 
შესაბამისად ჩარიცხული: ბუღალტერ-ტექნიკოსის სპეციალობის N 42 ჯგუფის 8 პროფესიული 
სტუდენტი (1(ერთ) პროფესიულ სტუდენტს შეუწყდა სტუდენტის სტატუსი 2017 წელს);  მეღვინის 
სპეციალობის N 43 ჯგუფს 6 პროფესიული სტუდენტი (4 პროფესიულ სტუდენტს შეუწყდა სტუდენტის 
სტატუსი 2017 წელს) . 
      2017 წლის საშემოდგომო მიღების დროს, კოლეჯში, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული 
ცენტრის მიერ პროგრამის პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით 
წარმოდგენილი 2017 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება N 215/17 „რანჟირების დოკუმენტის 
დამტკიცების შესახებ“ , თანდართული რანჟირების დოკუმენტით,  პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“-ს 
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2017 წლის 24 ნოემბრის N 16 „კ“ ბრძანების საფუძველზე 
ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები: მეფუტკრის სპეციალობაზე (დუალური სწავლება) ჯგუფი N 
46 ის 7 პროფესიული სტუდენტი; ტრაქტორისტ-მემანქანის სპეციალობაზე ჯგუფი N 47 13 
პროფესიული სტუდენტი ; იუველირის სპეციალობაზე ჯგუფი N 44 ის 5 პროფესიული სტუდენტი;  
მემინანქრის სპეციალობაზე ჯგუფი N 45 ის 7 პროფესიული სტუდენტი. 
      2018 წლის საშემოდგომო მიღებისას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 
პროგრამის პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით წარმოდგენილი 2018 
წლის 22 ნოემბრის ბრძანება N 175/18 „რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“; 
კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 26 ნოემბრის N 12 „კ“ ბრძანების საფუზველზე პირველად 
საფეხურზე „ელექტროობის“  საგანმანათლებლო პროგრამაზე N 48 ჯგუფში ჩაირიცხა 11 პროფესიული 
სტუდენტი. 
   სასწავლო პროცესისა და სასწ.საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერის მიერ, სასწავლო ჯგუფების 
პედაგოგებთან და სასწავლო პროცესის ხარისხის მენეჯერთან შეთანხმებით, შედგენილი იყო 
ჯგუფისთვის საჭირო სასწავლო მასალებისა და საწარმო პრაქტიკის პროცესისთვის საჭირო ფორმების 
შეძენის გეგმა.  ფორმები და მასალები შეძენილი იქნა კოლეჯის მიერ, რომელიც აღრიცხულია და 
გადაცემულია მასწავლებლებსა და სტუდენტებზე სასწავლო პროგრამის შესაბამისად. 
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     2018 წლის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლოს დაგენილი წესით  ხორციელდებოდა 
მასწავლებლების მიერ ელექტრონული ჟურნალებიდან ამობეჭდილი და წარმოდგენილი ინფორმაციის 
დამუშავება, შედარება სასწავლო ცხრილებთან, შედარება ტარიფიკაციით დამტკიცებული საათების 
რაოდენობასა და ფაქტიურად ჩატარებულ საათებს შორის. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო-
საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერის მიერ,   დადგენილი წესის შესაბამისად ხდებოდა სამსახურეობრივი 
ბარათის მომზადება და ინფორმაციის გადაცემა ჩატარებული საათების ანაზრაურების მიზნით . 
 
 სამსახურეობრივი ბარათები სასწავლო ჯგუფებში ჩატარებული საათების შესახებ კვარტლების 
მიხედვით:  
 
  I - კვარტალი: 2018 წ. 30.03. N00361354 – 711 საათი 
II - კვარტალი სულ 1339 საათი:  2018წ. 30.04 N00489670 – 620 საათი; 2018 წ. 31.05. N00649714 – 573 
საათი;   2018 წ.29.06. N00830053- 146 საათი. 
III- კვატრალი 293 საათი : 2018 წ. 31.07. N 00963084 – 200 საათი; 2018 წ. 13.08. N 01001245 52 
საათი ; 2018 წ. 25.09.N 01216669- 41 საათი. 
IV - კვარტალი 206 საათი : 2018 წ 01.11.N 01407591 – 47 საათი; 2018 წ 30.11.N 01531897 - 43 
საათი; 2018 წ 26.12. N 01659074 – 116 საათი. 
       2017 წლის საგაზაფხულო მიღების ბუღალტერ-ტექნიკოსის (მოდულური სწავლების) 
სპეციალობის N 42 ჯგუფში 2018 წელს ჩატარებულია სულ 813 საათი. 
 აქედან: I -კვარტალი 309 საათი;  II-კვარტალი 340 საათი; III- კვატრალი 164 საათი.  
   აღნიშნული ჯგუფიდან 2018 წლის 30 იანვრის N 2“კ“ ბრძანებით 1 არასრულწლოვანი პროფესიული 
სტუდენტი მშობლის განცხადების საფუძველზე ამოყვანილი იქნა სტუდენტთა სახელობითი სიიდან.  
ჯგუფმა 2018 წლის II- კვარტალში გაიარა საწარმოო პრაქტიკა 195 საათი - 2018 წლის 8 ივნისდან 2018 
წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით - 28 დღე , დღეში 7 საათი, გარდა 8 
აგვისტოსა (8 აგვისტოს 6 საათი) სამსახურეობრივი ბარათი 2018 წ. 06.06. N 669822 ბრძანება N 
43 „ო“ 06.06.2018 წ 
 
        საწრმოო პრაქტიკის ობიექტებს წარმოადგენდა : 1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია. 
პროფესიულ კოლეჯ“ერქვანი“-სა და   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიას  შორის 2018 
წლის 21 მაისს გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე. 
2. ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება. 
პროფესიულ კოლეჯ“ერქვანი“ -სა და ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო 
დაწესებულებას შორის 2018 წლის 21 მაისს გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის 
მემორანდუმის საფუძველზ; 
3. ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი. 
პროფესიულ კოლეჯ“ერქვანი“ -სა და ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრს შორის 2018 წლის 21 
მაისს გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე; 
4. ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლის გარეშე სახელოვნობო სააღმზრდელო, დავით თორაძის 
სახელობის სამუსიკო სკოლა.  
   პროფესიულ კოლეჯ“ერქვანი“-სა და ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლის გარეშე სახელოვნობო 
სააღმზრდელო, დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლას შორის 2017 წლის 8 მაისს გაფორმებული 
ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე 8.08 .2018 წლის N992277 სამსახურებრივი 
ბარათისა და კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 9.08 N 11“კ“ ბრძანებით 2017 წლის საგაზაფხულო 
მიღების ბუღალტერ-ტექნიკოსის სპეციალობის N 42 ჯგუფის 7 პროფესიულ სტუდენტს მიენიჭათ 
ბუღალტერ-ტექნიკოსის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია. 
        2017 წლის საგაზაფხულო მიღების მეღვინის სპეციალობის N 43 ჯგუფში 2018 წელს 
სულ ჩატარებულია 393 პრაქტიკის საათი ( 288 საათი სასწავლო პრაქტიკა,105 სააათი საწარმოო 
პრაქტიკა.) მათ შორის: I- კვარტალი  281 საათი;  II - კვარტალი  112 საათი. 
    აღნიშნულმა ჯგუფმა სასწავლო პრაქტიკა გაიარა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. 
ბუგეულში მდებარე შპს „ალექსანდროულში“ 2018 წელს განხორციელებული სასწავლო 
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პრაქტიკის ობიექტზე სტუდენტების ტრანსპორტირების მიზნით, მოთხოვნილი იქნა 420 ლიტრი 
დიზელის  საწვავი. 2018 წლის 3 აპრილის N 373512 წერილის და 2018 წლის 3 აპრილის კოლეჯის 
დირექტორის N 17 „ო“ ბრძანების საფუძველზე ჯგუფმა საწარმოო პრაქტიკა-105 საათი გაიარა კომპანია 
შპს „ალექსანდეულსა“ და პროფესიულ კოლეჯ“ერქვანს“ შორის 2014 წლის 30 მაისის გაფორმებული 
ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზ ე 2018 წლის 3 აპრილიდან 2018 წლის 25 
აპრილის ჩათვლით - 15 სამუშაო დღით, დღეში 7 საათი. 2018 წლის 25 აპრილის N 468998 
სამსახურებრივი ბარათისა და კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 25 აპრილის N 5“კ“ ბრძანების 
საფუძველზე 2017 წლის საგაზაფხულო მიღების მეღვინის სპეციალობის N 43 ჯგუფის 6 პროფესიულ 
სტუდენტს მიენიჭათ მეღვინის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია. 
        2017 წლის საშემოდგომო მიღების N 44 იუველირის სპეციალობის ჯგუფში 2018 წელში ფაქტიურად 
ჩატარებულია საგანმანათლებლო პოგრამის გეგმით გათვალისწინებული სწავლების 545 საათი 
(თეორიული სწავლების 97 საათი, სასწავლო პრაქტიკის 413 საათი და საწარმოო პრაქტიკა 35 საათი) . 
მათ შორის: I- კვარტალი 322 საათი; II- კვარტალი 223 საათი. 
     2018 წლის 18 მაისის N 590849 წერილის და 2018 წლის 18 მაისის კოლეჯის დირექტორის 
N 30 „ო“ ბრძანების საფუძველზე ჯგუფმა საწარმოო პრაქტიკა 35 საათი, გაიარა მიკრო ბიზნესი “ 
გიორგი მალაქშანიძე“ -სა და პროფესიული კოლეჯ“ერქვანს“ შორის 2018 წლის 11 მაისს 
გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე 2018 წლის 18 
მაისიდან 2018 წლის 24 მაისის ჩათვლით. 
      2018 წლის 24 მაისის სამსახურებრივი ბარათისა N 618461 და კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 24 
მაისის N 6“კ“ ბრძანების საფუძველზე 2017 წლის საშემოდგომო მიღების იუველირის 
სპეციალობის N 44 ჯგუფის 5 პროფესიულ სტუდენტს მიენიჭათ იუველირის III- საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია.  
        2017 წლის საშემოდგომო მიღების მემინანქრის სპეციალობის N 45 ჯგუფში 2018 
წელში ფაქტიურად ჩატარებულია საგანმანათლებლო პოგრამის 577 საათი (თეორიული 
სწავლების 82 საათი , სასწავლო პრაქტიკა 460 საათი, საწარმოო პრაქტიკა 35 საათი).  
მათ შორის: I-კვარტალი - 320 საათი; II- კვარტალი - 257 საათი; აღნიშნული ჯგუფიდან 2018 წლის 13 
თებერვლის N 4“კ“ ბრძანებით 1 (ერთი) პროფესიული სტუდენტი პირადი განცხადების საფუძველზე 
ამოყვანილი იქნა სტუდენტთა სახელობითი სიიდან. 
 2018 წლის 24 მაისის N 618524 წერილის და 2018 წლის 25 მაისის დირექტორის N37„ო“ ბრძანების 
საფუძველზე N 45  ჯგუფმა საწარმოო პრაქტიკა 35 საათი, გაიარა მიკრო ბიზნესი „ 
გიორგი მალაქშანიძე“ -სა და პროფესიული კოლეჯ“ერქვანს“ შორის 2018 წლის 11 მაისს 
გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე,  2018 წლის 25 
მაისიდან 2018 წლის 31 მაისის ჩათვლით. 2018 წლის 1 ივნისის სამსახურებრივი 
ბარათისა N 652901 და დირექტორის 2018 წლის 1 ივნისის N 8“კ“ ბრძანების საფუძველზე 2017 წლის 
საშემოდგომო მიღების მემინანქრის სპეციალობის N 45 ჯგუფის 6 პროფესიულ სტუდენტს მიენიჭათ 
მემინანქრის III- საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია. 
         2017 წლის საშემოდგომო მიღების ტრაქტორისტ-მემანქანის სპეციალობის N 47 ჯგუფში 
2018 წელში სულ ჩატარებულია 628 საათი. (მათ შორის:  თეორიული სწავლების 296 საათი; სასწავლო 
პრაქტიკის 262 საათი და საწარმოო პრაქტიკის 70 საათი) აქედან: I-კვარტალი - 367 საათი; 
II- კვარტალი - 261 საათი. აღნიშნული ჯგუფიდან კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 7 თებერვალს N 
3“კ“ ბრძანებით, 1(ერთი) არასრულწლოვანი პროფესიული სტუდენტი, მშობლის განცხადების 
საფუძველზე ამოყვანილი იქნა სტუდენტთა სახელობითი სიიდან. 
2018 წლის 21 მაისის N 596840 წერილის და 2018 წლის 21 მაისის კოლეჯის დირექტორის N 
32„ო“ ბრძანების საფუძველზე N 47 ჯგუფმა საწარმოო პრაქტიკა 70 საათი - გაიარა კომპანია შპს 
„მექანიზატორსა“ სა და პროფესიული კოლეჯ“ერქვანს“ შორის 2014 წლის 25 მარტს 
გაფორმებული ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე 2018 წლის 21 
მაისიდან 2018 წლის 1 ივნისის ჩათვლით.  2018 წლის 4 ივნისის სამსახურებრივი ბარათისა N 656320 და 
კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 4 ივნისის N 10 “კ“ ბრძანების საფუძველზე 2017 წლის საშემოდგომო 
მიღების ტრაქტორისტ-მემანქანის სპეციალობის N 47 ჯგუფის 12 პროფესიულ სტუდენტს მიენიჭათ 
ტრაქტორისტ-მემანქანის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია. 
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        2017 წლის საშემოდგომო მიღების მეფუტკრის (დუალური სწავლების) სპეციალობის 
N 46 ჯგუფში 2018 წელს სულ ჩატარებულია 602საათი აქედან. I კვარტალი - 201 საათი, II კვარტალი - 
146 საათი, III კვატრალი 129 საათი , IV კვარტალი 126 საათი. 
   2018 წლის 18 იანვრის, დირექტორის N 1“ კ“ ბრძანებით 1 პროფესიული სტუდენტი 
პირადი განცხადების საფუძველზე ამოყვანილი იქნა სტუდენტთა სახელობითი სიიდან. 
2018 წლის 27 სექტემბრის, დირექტორის  N 68“ო“ ბრძანების საფუძველზე 2018 წლის 1 
ოქტომბერს აღნიშნული ჯგუფის პროფესიულ სტუდენტებს 2018 წლის 1 ოქტომბერს 
ჩაუტარდათ შუალედური საკვალიფიკაციო თეორიული გამოცდა, ხოლო 2; 3 და 4 ოქტომბერს 
ჩააბარეს შუალედური საკვალიფიკაციო პრაქტიკული გამოცდა. 
2018 წლის 3 დეკემბერს სწავლა დაიწყო ,,ელექტროობის’’ სპეციალობის N 48 ჯგუფის 11 
პროფესიულმა სტუდენტმა. 2018 წელს ჯგუფში ჩატარდა 88 საათი. 2018 წლის საშემოდგომო მიღების 
,,ელექტროობის’’ სპეციალობის N 48 ჯგუფის პედაგოგებთან და კოლეჯის მარეგულირებელი წესების 
და სტრატეგიული გეგმის შემუშავების სამუშაო ჯგუფის წევრებთან ერთად განხილული იქნა, ჯგუფში 
ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო მასალების რაოდენობა, რომელიც შეძენილი 
იქნა კოლეჯის  მიერ. შედგენილია საჭირო ფორმების და მასალების შეძენის გეგმა. ჯგუფების სწავლის 
პროცესში ხორციელდებოდა სასწავლო საგნებში ჩატარებული შუალედური და საბოლოო შეფასებების 
დოკუმენტაციის ჩაბარებას მასწავლებლებისგან , სასწავლო პროცესის მენეჯერი ორგანიზებას უკეთებს 
პროფესიული სტუდენტების ინდივიდუალურ პოტრფოლიოების შექმნას და  ჯგუფში სასწავლო 
პროცესის დასრულების შემდეგ  სასწავლებლის არქივზე გადაცემას, ასევე მის მიერ განხორციელდა 
ყველა მასწავლებლისგან, ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაში პროფესიული სტუდენტის შეფასების 
უწყისების მოთხოვნა-ჩაბარება, გადამოწმება და სასწავლებლის არქივში ჩაბარება. 
 
 
 
2017-2018 წლის კონტიგენტის მოძრაობა 
 

№ პროფესიის დასახელება 
ჯგუფის 

№ 

ჩარიცხული 
სტუდენტების 

რაოდენობა 

შეუწყდა 
სტატუსი 

დაასრულა 
სწავლა შენიშვნა 

1 ბუღალტერ-ტექნიკოსი 
(მოდულური) 42 9 2 7  

2 მეღვინე 43 10 4 6  
3 ტრაქტორისტ-მემანქანე 47 13 1 12  
4 იუველირი 44 5 0 5  
5 მემინანქრე 45 7 1 6  

6 მეფუტკრე (დუალური) 46 7 1 6 
დაასრულა 
2019წლის 
01.02 

7 ელექტროობა 48 11   აგრძელებს 
სწავლას 

 სულ:  62 9 42  
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2017 წლის საგაზაფხულო, საშემოდგომო და 2018 წლის საშემოდგომო მიღების ჯგუფებში  
2018 წელს ფაქტიურად ჩატარებული საათები :  (ფაქტიურად სულ ჩატარებულია   3646  საათი). 
 

№ ჯგუფის დასახელება სასწავლო კურსი 
ფაქტიურად 
ჩატარებული 

საათები 2018 წელი 

ფაქტიურად 
ჩატარებული 

საათები სულ 2018 
წელი 

1 ბუღალტერ-ტექნიკოსი №42 მოდულური 813 813 

2 მეღვინე  № 43 
თეორიული 0 

393 სასწ.პრაქტიკა 288 
საწ.პრაქტიკა 105 

3 იუველირი № 44 
თეორიული 97 

545 სასწ.პრაქტიკა 413 
საწ.პრაქტიკა 35 

4 მემინანქრე № 45 
თეორიული 82 

577 სასწ.პრაქტიკა 460 
საწ.პრაქტიკა 35 

5 მეფუტკრე № 46 (დუალური) მოდულური 602 602 

6 ტრაქტორისტ-მემანქანე № 47 
თეორიული 296 

628 სასწ.პრაქტიკა 262 
საწ.პრაქტიკა 70 

7 ელექტროობა №48 მოდულური 88  
 სულ ჯამი  3646 3646 
 
    
       

 ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა 

 
       პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ელექტროობა“ ჩარიცხულია სსსმ პროფესიული 
სტუდენტი, აღნიშნული  სტუდენტის სასწავლო პროცესის სწორად დაგეგმვისა და 
განხორციელებისათვის, კოლეჯის მიერ  ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა ინკლუზიური განათლების 
სპეციალისტი. აღნიშნული სპეციალისტის მიერ განხორციელდა  ინფორმაციის მოპოვება სსსმ 
პროფესიული სტუდენტის ძლიერი, სუსტი მხარეების და საჭიროებების შესახებ.  ამ მიზნით, 
პროფესიულ მასწავლებლებს გაეცნო, სსსმ პროფესიული სტუდენტის, საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მულტიდისციპლინარული გუნდის შეფასება 
(რომელიც სსსმ პროფესიული სტუდენტის აკადემიურ , შემეცნებით და სხვადასხვა ფუნქციური სფეროს 
ძლიერ და სუსტ მხარეებს, ასევე სასწავლო პროცესის ორგანიზებისათვის გასათვალისწინებელ 
რეკომენდაციებს მოიცავს.) 
  სწავლის დაწყების პირველ კვირაში, სტუდენტზე დაკვირვების მიზნით, ინკლუზიური განათლების 
სპეციალისტი ესწრებოდა, როგორც ზოგად, ისე პროფესიულ მოდულებს. მისი რეკომენდაციით 
დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, კოლეჯში შეიქმნა ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი 
შიდა გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფს  სსსმ პროფესიული სტუდენტის სასწავლო პროცესის უფრო 
ეფექტურად დაგეგმვას  და განხორციელებას. სსსმ პროფესიული სტუდენტის ძლიერი მხარეებისა და 
საჭიროებების იდენტიფიცირებისთვის მასწავლებლებს მიეწოდა „სტუდენტის აკადემიური და 
ფუნქციური უნარების შეფასების ანკეტა“. (პროფესიულმა მასწავლებლებმა აქტიურად 
ითანამშრომლეს,). სპეციალისტის მიერ განხორციელდა შეხვედრა სსსმ პროფესიული სტუდენტის 
კანონიერ წარმომადგენელთან (მშობელთან).  საუბარი ეხებოდა  სასწავლო პროცესის სპეციფიკას და 
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მიეწოდა ინფორმაცია თუ, რა შემთხვევაში მოხდება სწავლის დამადასტურებელი დიპლომის გაცემა და 
რა შემთხვევაში ვერა. ასევე მშობლისგან მიღებული იქნა ინფორმაცია, სსსმ პირის  ძლიერ და სუსტ 
მხარეებზე, მის საჭიროებებზე.  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 
მულტიდისციპლინარული გუნდის შეფასების, პროფესიული მასწავლებლების მიერ შევსებული 
ანკეტების, მათი და, მშობლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შემუშავდა, სსსმ 
პროფესიული სტუდენტისთვის სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად  გასათვალისწინებელი 
რეკომენდაციები.  აღნიშნული რეკომენდაციები, სპეციალისტის მიერ, გაეცნო ელექტროობის 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების განმახორციელებელ მასწავლებლებს.  
ინფორმაციის საფუძველზე დაიგემა ღონისძიებები:   

 სასწავლო მასალა სასურველია მიეწოდოს მრავალფეროვნად, ვიზუალური თვალსაჩინოებების 
გამოყენებით;  

 სწავლის პროცესში თეორიული მასალა სასურველია იყოს გამარტივებული, სასწავლო ტექსტები 
შემცირებული. 

 დავალების მიცემისას ინსტრუქციები უნდა იყოს ერთ ან ორსაფეხურიანი, რადგან სსსმ პირს 
უჭირს ყურადღების გადანაწილება რამდენიმე აქტივობაზე ერთდროულად; 

 მასალის/შინაარსის ზეპირად ჩაბარების შემთხვევაში, სასურველია მიეცეს დამხმარე კითხვები 
ან/და ორი ალტერნატიული პასუხიდან სწორის შერჩევის საშუალება.  

 გათვალისწინებული იქნას, რომ საწერი მასალა იყოს ტესტური სახის; 
 სწავლის პროცესში ხელი შეეწყოს აპლიკანტის თანატოლებთან ურთიერთობას. 

 

 

 პროფორიენტაცია და კარიერა 

  2018 -წლის აპრილის თვეში, კოლეჯის მიერ წინასწარშედგენილი კითხვარის დახმარებით  ქ. 
ამბროლაურის და ქ. ონის სკოლებში  ჩატარდა   კვლევა მოთხოვნადი პროფესიების დასადგენად.  
    კითხვარებში შეტანილი იყო იმ პროფესიების ჩამონათვალი, რომლის განხორციელების უფლება აქვს 
კოლეჯს წესდების შესაბამისად ( მე-III საფეხურის პროფესიული პროგრამები).  
 კვლევის მიზანი იყო 2018 წლის საშემოდგომო მიღებისათვის მოთხოვნადი პროფესიების 
დადგენა. კვლევაში მონაწილეობდნენ მეცხრე და მეთორმეტე კლასის მოსწავლეები, სულ 
გამოკითხული იქნა 178-მოსწავლე. 
    მოსწავლეთა დაინტერესება გამოიწვია შემდეგმა სპეციალობებმა: 
1. ინფორმაციის ტექნოლოგია - 94 
2. ბანკის მოლარე-ოპერატორი - 105 
3. ელექტროობა - 47 
4. თმის სტილისტი - 76 
5. მეფუტკრე-  58 
6. კონსულტანტ-გამყიდველი - 40 
7. კონდიტერი - 55 
    პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სამსახურის მიერ განხორციელდა  შეხვედრები  
დამსაქმებლებთან, კერძოდ, ენერგოპროს ქ.ამბროლაურის ფილიალის 
დირექტორთან, რომელმაც სურვილი გამოთქვა ურთიერთანამშრომლობის, აღნიშნა რომ მას 
ესაჭიროება ,,დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსის’’კურსდამთავრებულები, სურვილი გამოთქვა რომ 
გაატარებს ნებისმიერი სახის პრაქტიკას და დაასაქმებს კურსდამთავრებულებს. 
       2018-წლის საშემოდგომო მიღება, პრაქტიკის ობიექტისა და დასაქმების პერსპექტივის 
გათვალისწინებით კოლეჯმა  გამოაცხადა ,,ელექტროობის“  პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე. აღნიშნულ პროგრამაზე სულ დარეგისტრირდა 18-აპლოკანტი, პრეტესტზე და შემდგომ 
მისაღებ გამოცდაზე გამოცხადდა 13-აპლიკანტი, მისაღები გამოცდა წარმატებით ჩააბარა, კანონით 
გათვალისწინებული დოკუმენტაცია წარადგინა და სტუდენტის სტატუსი 
მიიღო 11-მა პირმა.  
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        პროფორიენტაციისა და კარიერის  სამსახურის მიერ დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებები და 
კვლევები: სკოლებში, თემებში, დაუსაქმებელ მოსახლეობასთან, კოლეჯში ავტორიზაციის გზით, 2019-
წლისათვის დასამატებელი პროფესიული პროგრამების განსაზღვრის მიზნით  შრომის ბაზარზე 
მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისად. 
 
 
 

 ბიბლიოთეკა   
 

    2018 წლის გამნავლობაში კოლეჯის ბიბლიოთეკით ისარგებლა 28 პიროვნებამ როგორც 
მოსწავლემ ასევე პედაგოგმა. 
I კვ.  2018 წლის პირველ კვარტალში ბიბლიოთეკიდან წესის მიხედვით გაიტანა და დააბრუნა 
სასწავლო წიგნები 15 მასწავლებელმა, ასევე საარქივე დებულების მიხედვით დამუშავდა და 
კოლეჯის არქივში ჩაბარდა სასწავლო პროცესიდან შემოსული 2016 წლის საგაზაფხულო 
მიღების ბუღალტერ-ტექნიკოსის N37 ჯგუფის პროფესიული სტუდენტის დასკვნითი 
შეფასებები (პორტფოლიო) და საწარმოო პრაქტიკაზე დასწრების უწყისები ასევე 2017 წლის 
საშემოდგომო მიღების“შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამა სკოლის 
მოსწავლეებში“ ონის და ამბროლაურის საჯარო სკოლების მოსწავლეების ნამუშევრები.  
     კოლეჯის ბიბლიოთეკას ფერმერთა ასოციაციის მიერ ნაჩუქრობის წესის მიხედვით 
გადმოეცა ათი წიგნი ,,გზა ფერმერობისაკენ’’ ავტ.ნ.ზამბახიძე.  
IIკვ. 2018 წლის მე-2 კვარტალში ბიბლიოთეკიდან წესის მიხედვით გაიტანა და დააბრუნა 
სასწავლო წიგნები 4 მასწავლებელმა, ასევე საარქივე დებულების მიხედვით დამუშავდა და 
არქივში ჩავიბარე სასწავლო პროცესიდან შემოსული 2017 წლის საშემოდგომო მიღების 
იუველირის სპეციალობის N44 ჯგუფის, 2017 წლის საგაზაფხულო მიღების მეღვინის 
სპეციალობის N43-ე ჯგუფის, 2017 წლის საშემოდგომო მიღების ტრაქტორისტ-მემანქანის N47-ე 
ჯგუფის და 2017 წლის საშემოდგომო მიღების მემინანქრის სპეციალობის N45-ე ჯგუფის 
პროფესიული სტუდენტთა დასკვნითი შეფასებები (პორტფოლიო) და საწარმოო პრაქტიკაზე 
დასწრების უწყისები, ასევე 2015-16 წლების საგაზაფხულო და საშემოდგომო მიღების 
N30,31,32,33,34,35,36,27,38 ჯგუფების თეორიული და პრაქტიკული სწავლების აღრიცხვის 
ჟურნალები სულ 9 (ცხრა) ცალი.  
     გაფორმდა სამი ნათხოვლობითი ხელშეკრულება ელექტროობის ჯგუფისათვის სასწავლო 
წიგნებზე. 
III კვ. 2018 წლის მე-3 კვარტალში ბიბლიოთეკიდან წესის მიხედვით გაიტანა და დააბრუნა 
სასწავლო წიგნები 3 მასწავლებელმა. 
    ინტერნეტიდან გადმოწერილი იქნა ,,ელექტროობის’’ ჯგუფისთვის სასწავლო პროგრამით 
გათვალისწინებული მასალები, რომლებიც დაფიქსირდა CD დისკზე და დამუშავდა 
ბიბლიოთეკის წესის მიხედვით.  
  ბიბლიოთეკარის ჩართულობით შემუშავდა   კოლეჯის არქივის წარმოების დებულება. 
IV კვ.     2018 წლის მე-3 კვარტალში ბიბლიოთეკიდან წესის მიხედვით გაიტანა და დააბრუნა 
სასწავლო წიგნები 6 მასწავლებელმა და მოსწავლემ. 
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 ფინანსები   
      
 
2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტი 
 
 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

ცვლილება 
(+ზრდა / -კლება) 

წლიური 
თანხა 

I კვ II კვ III კვ IV კვ 

32 03 01 05 სსიპ – პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი" 
192 600,00 45 115,00 45 965,00 45 115,00 56 405,00 

  სუბსიდიები 191 600,00 45 115,00 45 065,00 45 065,00 56 355,00 

  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 200,00 0,00 100,00 50,00 50,00 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 

 
 
       საანგარიშო პერიოდში პროგრამული ბიუჯეტი დამტკიცებული გვქონდა 192,600 ლარის ასიგნება. დანართი N1 
.წლის განმავლობაში მოხდა ასიგნებების კორექტირება  დაემატა  მე-3 კვარტალში  4098 ლარი,( კოლეჯის 
ავტორიზაციის), ასევე მოხდა მე-4 კვარტალში ასიგნების შემცირება 3050 ლარით (მოსალოდნელი თანხის 
აუთვისებლობის გამო, კეროდ შენობის გათბობისა და გაგრილების რემონტიდან 2200და 850 სხვადასხვა 
მუხლიდან ) დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 193648 ლარს. იხ. ხაზინიდან წლიური ამონაწერი ცნ N1 დანართ 2 
.და ამონაწერი ფ,  ე-6 წლიური დანართი N 3 . ხარჯების მოთხოვნა და გადახდაა 192297,72 ლარი. რესურსი 
აუთვისებელი თანხაა 1350,00ლარი მშ. 185 ლარი არის მოსაკრებლებიდან  დანარჩენი კი სუბსიდიის სხვადასხვა 
მუხლებიდან. 

    გაწეული ხარჯებიდან  ათვისებულია:    1) თანამდებობრივი სარგო  გაცემულია  21    მუშაკზე დამტკიცებული 
საშტატო განრიგის მიხედვით 135230,46 ლარი; 2) წინა საახალწლო პრემია 11300;     3) დამქირავებლის მიერ 
გაწეული სოციალური დახმარება 298,12;   4)   სამივლინებო ხარჯია 4880-ლარი; 5) მოსაკრებელი 14,50ლ;    6)  
ავტორიზაციისათვის    4898,00ლარი;  7) გახარჯულია შესყიდვებზე 35676 ,64ლარი; კოლეჯის მიერ ურთიერთ 
შეთანხმების საფუძველზე  2018წ  გაფორმებულია და დასრულებული 50 ხელშეკრულება, როგორც პროგრამულ 
ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარი სახსრებიდან. თითოეულ ხელშეკრულებაზე მოხდა ურთიერთ ანგარიშსწორება და 
შესაბამისად დამადასტურებელი საბუთების წარმოდგენა,რომელიც თან ახლავს თითოეულ  ხელშეკრულებას. 
მიღებული მატერიალური ფასეულობა ჩაბარებულია მატერიალურ რესურსის მენეჯერზე.  მოთხოვნის მიხედვით 
.გაწეული ხარჯიდან შეძენილია: 1) საკანცელარიო საქონელი 2171,50ლარი;  2)  კატრიჯები 800,00ლარ;    

3)  კავშირ გაბმულობის ხარჯია სულ 2189,53ლ;   მათ შორის:   1. სილქნეტის 1876,80;  2. დომენის  30,00ლ;                        
3.  ჰოსტინგი მაგთიკომი  83,77ლარი;  4. 112-ის მომსახურეობა 4,00ლარი;    5. მაგთიკომი კორპორაციული 
სატელეფონო მომსახურეობა 152,23ლარ;    6.    მაგთიკომი სატელეფონო მომსახურეობის 42,73 ლარი;  

4) საფოსტო მომსახურეობა   5,00ლ  5) ოფისისათვის სმეურნეო საქონელი და აღჭურვილობა  1054,70 6) 
სანიტარული საგნების  599,50  7)გათბობისა და გაგრილების სისტემის მიმდინარე რემონტი 800   8)კომუნალური 
ხარჯი სულ 21758,43   მათ შორის: (1. ელექტრო ენერგიის  ხარჯი  11189,43ლარი;  2. წყლის ხარჯი  553,54ლარ;  3. 
ბუნებრივი აირის ხარჯი  10015,46ლარი;    

9) სამედიცინო ხარჯი  183,36ლარი;   
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10) ტრანსპორტის ხარჯია 4360,59 მათ შორის: (1.დიზელის საწვავის  1646,09,     2. სათადარიგო ნაწილები  
18,00ლარი; 3.  ზეთი ძრავის 59,5ლარი;     4.  ავტო მანქანა ფორდ ტრანზიტის  ტექ დათვალიერების 100,00ლარი  3.  
ამავე მანქანის მიმდინარე რემონტი  2537,00ლარი.)      

    11 ) ფუტკრის ოჯახებისათვის სამკურნალო საშუალებები  126,00ლარი;     12) კოლეჯის საჭიროებიდან 
გამომდინარე დაქირავებული ავტომანქანისათვის  600,00ლარი ;  13)კერძო აუდიტორის დაქირავების   
400,00ლარი;   14) ტიტულის შეცვლასთან დაკავშირებით საკანცელარიო ბეჭდების დამზადების 105,00;   15) 
კოლეჯის ბანერის დამზადების  200,00ლარი,  16)  26 მაისს დაგეგმილ ღონისძიბასთან დაკავშირებით    
316,00ლარი,   სულ ხარჯი  35676,64 ლარი.  პროგრამულ ბიუჯეტის  მთლიანი ხარჯია სულ შეადგენს 192297,72  
ლარი.   გაწეული ხარჯების შესახებ იხ. ხაზინიდან წლიური ამონაწერი, ცნობა 2 დანართი N 4 და ფორმა  
ცალკეული თვეების კვარტლების მიხედვით დანართი 5(აღნიშნული დოკუმენტაცია ინახება პასუხისმგებელ 
პირთან). 

        საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული იქნა საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ კოლეჯის ქონების 
ინვენტარიზაცია, ფაქტიური მონაცემებით, მიმდინარეობს შედარება საბუღალტრო მონაცემებსა და არსებულს 
შორის რის შემდეგაც იქნება  წარმოდგენილი საინვენტარიზაციო სიები არსებული ფორმების მიხედვით ( რა 
ღირებულების ქონება  რჩება ბალანსზე და რა ღირებულების ქონება იქნება ჩამოსაწერი) მოწვეული აუდიტორის 
მიერ   წარმოდგენილი იქნა აუდუტორული დასკვნა , კერძოდ , ა/მანქანა ვაზ 2101, რომელიც ამორტიზებულია 
განისაზღვრა მეორადი ლითონის ჯართის ფასად 160 ლარიის ოდენობით. 2) ა/მანქანა ზილ-130  კი 500 ლარად 
სულ  ჯართის ფასია 660 ლარი, რომელიც მე-4  კვარტალში  შემოსავალში იქნა აღებული   მატერიალური 
მარაგების ანგარიშზე,რომელიც  დადგენილი კანონმდებლობით  უნდა გადაეცეს  საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს მომსახურეობის სააგენტოს 3) მსუბუქი მაღალი განმავლობის ვაზ 21213 მოდელის ავტომანქანა  
,,ნივა’’, რომელიც ამორტიზებულია და  საჭიროებს კაპიტალურ რემონტს,   გადაეცა ფინანსთა სმინისტროს( მიღება  
ჩაბარების აქტი 20/12/2018წ.) დანართი  4 ცალად. 6,7,8,9 

საკუთარი შემოსავლების გეგმა 2018 წელი 

 

საკუთარარი სახსრები 

      

 

პრ. 
კოდი 

დასახელება წლიური I კვარტალი II 
კვარტალი 

III 
კვარტალი 

IV 
კვარტალი წლიური 

a 32 03 
01 05 

სსიპ – პროფესიული 
კოლეჯი "ერქვანი" 

154 000,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 154 000,00 

a   ხარჯები 154 000,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 154 000,00 

a   შრომის ანაზღაურება 90 000,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 90 000,00 

a   საქონელი და 
მომსახურება 

63 000,00 15 750,00 15 750,00 15 750,00 15 750,00 63 000,00 

a   სხვა ხარჯები 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1 000,00 

a   სხვადასხვა მიმდინარე 
ხარჯები 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

 
შემოსულობები 

      

 

პრ. 
კოდი დასახელება წლიური I კვარტალი 

II 
კვარტალი 

III 
კვარტალი 

IV 
კვარტალი წლიური 

 

32 03 
01 05 

სსიპ – პროფესიული 
კოლეჯი "ერქვანი" 

152 000,00 40 000,00 50 000,00 40 000,00 22 000,00 152 000,00 
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1421 საბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი 
და მომსახურება 

2 000,00       2 000,00 2 000,00 

 

  

142329 შემოსავლები 
სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
მომსახურების 
გაწევიდან 

120 000,00 40 000,00 45 000,00 25 000,00 10 000,00 120 000,00 

 

  
1459 სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავალი 

30 000,00   5 000,00 15 000,00 10 000,00 30000 

 

            საკუთარი სახსრების  2018 წლიური გეგმა შეადგენს  154000,00 ლარს  მ/ შრომის: შრომის ანაზღაურება 
90000,00 ლარი , საქონელი და მომსახურეობის 63000,00 სხვა ხარჯების 1000 ლარი. 

      საკუთარი  სახსრების ანგარიშზე  ირიცხება ნაშთი 01/01/2018წ   9469,50 ლარი, აქედან: სსიპ საგანმანათლებლო 
და სამეცნიერო  ინფრასტრუქტურისაა 332,28 ლარი.  საანგარიშო პერიოდში კოლეჯს ფაქტიურად მიღებული აქვს 
დაფინანსება  56739,09 ლარი,  ხარჯი შეადგენს -  61347,34 ლარს; ნაშთია  2019 წლის 01/01-სათვის 4861,25 ლარი ( 
დანართი ფ.N 2 და  ცნ N 1ხაზინის ამონაწერი ინახება პასუხისმგებელ პითან)  საანგარიშო პერიოდშ გაწეული 
ხარჯებიდან    1)   თანამდებობრივი  სარგოა  სულ 44335,77 ლარი,  აქედან: 1. მასწავლებლის ხელფასია 29672,00 ლ;   
2. დანამატი     10385,20ლ;      3. ინკლუზიური განვითარების მასწავლებლის 2878,57ლ ; 4.  წინა საახალწლო პრემია  
1400 ლარი. 

       2)  საქონელი და  მომსახურეობის ხარჯი სადგენს 17011,57 ლარს.  აქედან: 1. სამედიცინო ოთახის ექსპერტიზის 
აქტი   200,00 ლ;    2. ოფისის ხარჯია 467,87ლ;  3. დიზელის საწვავის ხარჯი მეღვინის სპეციალობის N43  სასწავლო 
ჯგუფის სტუდენტთა  ტრანსპორტირების  პრაქტიკის ობიექტამდე  1137,00 ლარი;  4.ტრაქტორისტ მემანქანის N46  
სასწავლო  ჯგუფის  სწავლებისათვის  2998, 86ლარი; იუველირის N 44-ე სასწავლო ჯგუფისათვის  სწავლების 
პროცესში გამოსაყენებელი ბენზინი   32,81 ლარი; 5.  სასწავლო ჯგუფებისათვის სპეც ტანსაცმლის შეძენა  
1947,00ლ;   6. სასწავლო ჯგუფებზე სწავლების პროცესში გამოსაყენებელი სახარჯი  აღჭურვილობა 844,44ლ;           
7) დიპლომების ყდა 1400,00 ლარი; ჩასართი  350 ლარი; საშემოდგომოდ მიღებული ელექტროობის სპეციალობის N 
48 ჯგუფის  კაბინეტის მოწყობილობების შეძენაზე დახარჯულია  6051,94 ლარი,   სულ : 17011,57ლარი) 
წარმოგიდგენთსაკუთარ სახსრებზე ხაზინის წლიურ ამონაწერს  ცნ N 2   დეტალურ გაწეული ხარჯების შესახებ 
ეკონომიკური კატეგორიების მიხედვით  და  ჩემს მიერ შევსებულ  წლიურ ფორმას ცალკეული თვეებისა და 
კვარტალების მიხედვი (დანართი).  ყოველი თვის 15 რიცხვამდე  გაგზავნილია ელექტრონულად დეკლარაცია 
(განაცემთა ინფორმაცია)  შესაბამის თვეში დარიცხულ ხელფასსა და მასზე დარიცხულ საშემოსავლო გადასახადის 
შესახებ.   

         წარდგენილია საქ.განათლების, მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროში 2018 წლის 6-თვის 
ბალანსი   ( დანართი    )   იგზავნება კვარტალური და წლიური ანგარიში ელექტრონულად, საქ სტატისტიკის 
ეროვნულ სამსახურში,  კოლეჯში დასაქმებულ მუშაკებსა და მათზე დრიცხულ ხელფასზე. ასევე   ფინანსთა 
სამინისტროში იგზავნება  ინფორმაცია ელექტრონულად, თითოეულ  კვარტლის  და წლიურ ხარჯებზე,  მათ მიერ 
მოთხოვნილი ფორმით.  

გაეროს განვითარების პროექტის   UNDP-ის გადაწყვეტილებით, კოლეჯის ტექნიკური  დახმარებისა და 
ადმინისტრაციული  საქმიანობის  განხორციელების მიზნით კოლეჯს საჩუქრად  გადაეცა ,,ჰუნდაი ტუქსონის’’ 
მოდელის ავტო მანქანა სარეგისტრაციო N  TT042HH   თანხით 17000,00 დოლარი  (18/01/2018წ.  1 დოლარი= 2,5463 
ლარს)     43287,10 ლარი, რომელიც არ არის განბაჟებული. და შესაბამისად არც  ხარჯია გაწეული მასზედ. (ვერ 
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ხერხდება განბაჟება თანხის უქონლობის და სხვა ფაქტორების გამო) სასწავლებელს ერიცხება კრედიტორული 
დავალიანება სსიპ   სს ინფრასტრუქტურის  132,28 ლარი.   

           

 შესყიდვები    

    2018 წელს სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელდა ,, საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ“, ასევე სახემწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 
აპრილის N9 ბრძანებითა და სახემწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 
აგვისტოს N13 ბრძანებით. მიმდინარე წელს, სახელმწიფო შესყიდვები ხორციელდებოდა 
კოლეჯის შესყიდვების გეგმის მიხედვით (2018 წლის შესყიდვების გეგმა და 
განხორციელებული ცვლილებები ინახება პასუხისმგებელ პირთან). 
შესყიდვების სპეციალისტის მიერ არსებული წესის შესაბამისად გაფორმებულია და  
შესყიდვების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ სისიტემაში დარეგისტრირებულია 50 
სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 27691,68 ლარი.    
რომელიც კვარტლების მიხედვით  ასე ნაწილდება: 
 
 პირველი კვარტალი 

 
1) N 1 - შ.პ.ს "რომპეტროლ საქართველო" დიზელის საწვავის შეძენა. თანხით 6420,00ლარი. 

 აღნიშნული კომპანიისაგან დიზელის საწვავის მოწოდება ხდებოდა სრულად 
2018 წლის განმავლობაში,კოლეჯის საჭიროებისამებრ და ანგარიშსწორბეა ხორცილედებოდა 
როგორც პროგრამული,ასევე ვაუჩერული დაფინანსებით. 
     2) N 2 - შ.პ.ს „მაგთიკომი“ ჰოსტინგის (ინტერნეტ ვებ გვერდის საჯარო ხელმისაწვდომობა) 
მომსახურეობა, თანხით 84,00 ლარი. ხელშეკრულებით აღნიშნული კომპანიისაგან 
მომსახურეობა ხდებოდა სრულად 2018 წლის განმავლობაში და ანგარიშსწორბეა 
ხორცილედებოდა პროგრამული დაფინანსებით. 
    3) N 3- შპს ,,გლობუსი ემ ბე” საკანცელარიო ნივთების შეძენა, თანხით 168,00ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
     4) N 4 - შპს ,,RUBY” საიუველირო და სამინანქრე ხელსაწყოები და სახარჯი მასალები, 
თანხით 305,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
   5) N 5 შპს ,,გივერეთ შირაზი” სამინანქრე ფხვნილები და სამინანქრე წებო. თანხით 192,00ლა 
რი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
    6) N 6 შ.პ.ს ,,ჯ.არტს-სტუდიოს” ვერცხლის ფორმები და ვერცხლის ტიხარი. თანხით 710,00 
ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
  7) N 7 შპს ,,ქიმრეაქტივი” ტექნიკური მჟავები. თანხით 15,00 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
  8) N 8 - ი.მ. „გიორგიკანდელაკი - ვესტა“ საბეჭდი ქაღალდი. თანხით 43,44 ლარი. აღნიშნუ 
ლი კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
    9) N 9 - შპს ,,ქართული ფუტკარი” 6 ცალი მეფუტკრის კომბინიზონი, 6 ცალი მეფუტკრის 
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ხელთათმანი. თანხით 282,00ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
10) N 10-  შ.პ.ს "რომპეტროლ საქართველო" დიზელის საწვავის შეძენა. თანხით 3081,60. ლარი. 
ხელშეკრულებით აღნიშნული კომპანიისაგან დიზელის საწვავის მოწოდება ხდებოდა 
კოლეჯის ტრაქტორისტ-მემანქანის ჯგუფის სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკისათვის, 
დადგენილი გრაფიკის მიხედვით და ანგარიშსწორბეა ხორცილედებოდა ვაუჩერული დაფინან 
სებით. 
11) N 11-  ი.მ. “ნუგზარ ლომინაძე“ კოლეჯის სტუდენტების უნიფორმები. თანხით 1665,00 
ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
12) N 12 - შ.პ.ს "რომპეტროლ საქართველო" ბენზინის საწვავის შეძენა. თანხით 48,25. ლარი. 
ხელშეკრულებით აღნიშნული კომპანიისაგან ბენზინის საწვავის მოწოდება ხდებოდა კოლეჯის 
იუველირის ჯგუფის სასწავლო პროცესისათვის და ანგარიშსწორბეა ხორცილედებოდა ვაუჩერ 
ული დაფინანსებით. 
13) N 13 - შ.პ.ს „ალაზანი“ 34 ცალი დიპლომის ყდა. თანხით 680,00 ლარი.აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
14) N 14 - შპს „ლოგიკა“ 34 ცალი დიპლომის შიგთავსი. თანხით 170,00 ლარი.აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
15) N 15- შ.პ.ს „მაგთიკომი“ კორპორაციული ნომრების მომსახურეობა. თანხით 300,00ლარი. 
ხელ შეკრულებით აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა ხდებოდა სრულად 2018 წლის 
განმავლობაში და ანგარიშსწორბეა ხორცილედებოდა პროგრამული დაფინანსებით. 
 
ჯამში: 2018 წლის პირველ კვარტალში, ვაუჩერული დაფინანსებით გაფორმებულია 12 
ხელშეკრულება საერთო თანხით 7360,29 ლარი. ხოლო პროგრამული დაფინანსებით 2 
ხელშეკრულება საერთო თანხით 384,00 ლარი. ასევე 1 ხელშეკრულება რომელზეც 
ანგარიშსწორება ხორციელდებოდა როგორც პროგრამული,ასევე ვაუჩერული დაფინანსებით.სა 
ერთო თანხით 6420,00 ლარი. 
 
 მეორე კვარტალი 

16) N 16 - შპს ,,გლობუსი ემ ბე” საკანცელარიო ნივთების შეძენა, თანხით 1178.00ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
17) N 17- შპს „პენსანჯორჯია“ საბეჭდი ქაღალდი. თანხით 364,40 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამულუი დაფინანსებით. 
18) N 18 - შ.პ.ს „საქართველოს ფოსტა“ საფოსტო და საკურიერო მომსახურეობა მომსახურეობა, 
თანხით 100,00ლარი. ხელშეკრულებით აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა ხდებოდა 
სრულად 2018 წლის განმავლობაში,კოლეჯის საჭიროებისამებრ და ანგარიშსწორბეა 
ხორცილედებოდა პროგრამული დაფინანსებით. 
19) N19 -  შპს „გრაფიკს დიზაინ ენდ პრინტინგ“ 26 მაისი ღონისძიებისათვის მაისურებისა და 
მაგიდის გადასაფარებლის შეძენა. თანხით 316,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის 
მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანს 
ებით. 
20) N20 - ი.მ. „დავით ქვათაძე“ გაგრილების სისტემის დანადგარების შეკეთება, 
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შეფუთვა.თანხით 800.00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
21) N21- შ.პ.ს „სერვ.ჯი“ დომენის (ინტერნეტ დომეური სახელის რეგისტრაცია) მომსახურეობა, 
თანხით 30,00ლარი. ხელშეკრულებით აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა ხდებოდა 
სრულად 2018 წლის განმავლობაში და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა ერთჯერადად პროგრამ 
ული დაფინანსებით. 
22) N22 - ი.მ. „ავთანდილ ფოფხაძე“ კოლეჯის თანამშრომლების ტრანსპორტირება 26 მაისის 
ღონისძიებაზე ქალაქ ფოთში. თანხით 300,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა 
მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
23) N23 - ი.მ. “ნუგზარ ლომინაძე“ ფუტკრის მოვლის საშუალებები და სკების მავთული, 
თანხით 56,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
24) N24 - ი.მ. “ეთერ ჯაფარიძე“ საკანცელარიო ნივთები თანხით 45,00 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამულუი დაფინანსებით. 
25) N25- ი.მ. “ავთანდილ გოგსაძე“ სამეურნეო საქონელი და ავტომობილის საწვავ საპოხი 
მასალა. თანხით 268,50 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორება განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
ჯამში: 2018 წლის მეორე კვარტალში, პროგრამული დაფინანსებით 10 ხელშეკრულება საერთო 
თანხით 3457,50 ლარი. 
 
 მესამე კვარტალი 

26) N26 ი.მ. “კახაბერ ფარჯანაძე“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 305,50 ლარი. აღ 
ნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
27) N27 შპს „ბი ემ სი გორგია“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 1852,75.ლარი. აღნი 
შნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
27) N28 შპს „მირა“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 778,60.ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
28) N29 შპს „დი.ეი.სი“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 2736,80ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
29) N30 შპს „ბთბ“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 205,00ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
30) N31 შპს „ბი ემ სი გორგია“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 799.84ლარი. აღნიშნ 
ული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
32) N32 შპს „დი.ეი.სი“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 138,00ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
33) N33 ი.მ. „ბიძინა ოდიშელიძე“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 364,80ლარი. აღ 
ნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
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34) N34 შპს „მირა“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 73,00.ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
35) N 35 შ.პ.ს „ალაზანი“ 36 ცალი დიპლომის ყდა. თანხით 720,00 ლარი.აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
36) N 36 შპს „ლოგიკა“ 36 ცალი დიპლომის შიგთავსი. თანხით 180,00 ლარი.აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
37) N 37 შპს ,,გლობუსი ემ ბე” საკანცელარიო ნივთების შეძენა, თანხით 413,70ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
ჯამში: 2019 წლის მესამე კვარტალში, ვაუჩერული დაფინანსებით გაფორმებულია 10 
ხელშეკრულება საერთო თანხით 7848,79 ლარი. ხოლო პროგრამული დაფინანსებით 2 
ხელშეკრულება საერთო თანხით 719,20 ლარი. 
 
 მეოთხე კვარტალი 

38) N38 ი.მ. „ავთანდილ ფოფხაძე“ კოლეჯის თანამშრომლებისა და სტუდენტების 
ტრანსპორტირება undp-ს ღონისძიებაზე ქალაქ მცხეთაში. თანხით 300,00 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან მომსახურეობა მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრ 
ამულუი დაფინანსებით. 
39) N39 ი.მ. „ლია ცუცქირიძე“ აუდიტორიული მომსახჯრეობა. თანხით 400,00 ლარი. აღნიშნუ 
ლი კომპანიისაგან მომსახურეობა მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პრ 
ოგრამულუი დაფინანსებით. 
40) N40 ი.მ. “ნუგზარ ლომინაძე“ ფუტკრის მოვლის საშუალებები და სკების მავთული, 
თანხით 70,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
41) N41 ი.მ. “ავთანდილ გოგსაძე“ სამეურნეო საქონელი და ავტომობილის საწვავ საპოხი 
მასალა. თანხით 117,50 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
42) N42 შპს,,ჯეა“ მიკროავტობუსი ფორდ ტრანზიტის გზებზე ვარგისიანობის ტესტის 
გაკეთება. თანხით 100,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
43) N43 შპს ,,თეგეტა მოტორსი“ მიკროავტობუსი ფორდ ტრანზიტის სარეომონტო 
სამუშაოები. თანხით 2537,50 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
44) N44 ი.მ. “კახაბერ ფარჯანაძე“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 111,40 ლარი. აღ 
ნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
45) N45 ი.მ. “ნინო გურეშიძე“ სარეკლამო შტენდერის დამზადება. თანხით 200.00 ლარი. აღნიშ 
ნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
46) N46 შ.პ.ს “ბ.ე.&კო“ სახელმწიფო ღერბიანი ბეჭდებისა და ფაქსიმილის დამზადება. . 
თანხით 105.00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
47) N 47 შპს „პენსანჯორჯია“ საბეჭდი ქაღალდი. თანხით 372.50 ლარი. აღნიშნული 
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კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამულუი დაფინანსებით. 
48) N 48 შპს ,,გლობუსი ემ ბე” საკანცელარიო ნივთების შეძენა, თანხით 1195.40ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
49) N49 ი.მ. “ავთანდილ გოგსაძე“ სამეურნეო საქონელი და ავტომობილის საწვავ საპოხი 
მასალა. თანხით 121,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
50) N50 ი.მ. “ავთანდილ გოგსაძე“ სამეურნეო საქონელი და ავტომობილის საწვავ საპოხი 
მასალა. თანხით 329,30 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
ჯამში: 2019 წლის მეოთხე კვარტალში, ვაუჩერული დაფინანსებით გაფორმებულია 1 
ხელშეკრულება საერთო თანხით 121,00 ლარი. ხოლო პროგრამული დაფინანსებით 10 
ხელშეკრულება საერთო თანხით 5838,60 ლარი. 
ჯამში: 2018 წელს, კოლეჯის ადმინისტრაციის საქმიანობისათვის, კოლეჯის ახალი და ძველი 
კორპუსისათვის საჭირო სამეურნეო თუ სხვა ხარჯებისათვის და კოლეჯის კუთვნილებაში 
არსებული მიკრო ავტობუსი ფორდ-ტრანზიტისათვის, პროგრამული დაფინანსებით 
გაფორმებულია 24 ხელშეკრულება. საერთო თანხით 10399,30 ლარი. 
   ხოლო ვაუჩერული დაფინანსებით 23 ხელშეკრულება საერთო თანხით 15330,09 ლარი. ასევე 1 
ხელშეკრულება რომელზეც ანგარიშსწორება ხორციელდებოდა როგორც პროგრამული, ასევე 
ვაუჩერული დაფინანსებით. საერთო თანხით 6420,00 ლარი. 
                                                     

 მატერიალური  რესურსების მართვა 

      2018 წლის 1-ლი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, კოლეჯს უწყვტად მიეწოდებოდა 
ელექტრო ენერგია წყალი და ბუნებრივი აირი. 
2018 წლის პირველ კვარტალში, სასწავლებლის შინაგანაწესიდან გამომდინარე ვაჟაფშაველას 
N10-ში ყოველდღიურად სუფთავდებოდა სასწავლო შენობის სასწავლო ოთახები ,კაბინეტები, 
სველი წერტილები. პირველი კვარტლის ბოლოს მოვახდინეთ სასწავლო შენობის და ეზოს 
გენერალური დასუფთავება. სასწავლო პრაქტიკის გრაფიკის მიხედვით ხდებოდა მეღვინეობის 
სპეციალობის N 43 ჯგუფის ტრანსპორტირება პრაქტიკის ობიექტზე რისთვისაც თებერვლისა 
და მარტის თვეებში გაიხარჯა 440 ლიტრი დიზელის საწვავი. მარტის თვეში ტრაქტორისტ-
მემანქანის სპეციალობის N47 ჯგუფის მსმენელთა ტრაქტორის პრაქტიკულ ტარებისა და 
პრაქტიკულად შესასრულებელი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის დაიხარჯა 485 ლიტრი 
დიზელის საწვავი. ხოლო ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის დაიხარჯა 30 ლიტრი 
დიზელის საწვავი. მეფუტკრეობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის შეძენილი იქნა სპეც 
ტანსაცმელი. სასწავლებლისთვის შეძენილი იქნა: საკანცელარიო, სანიტარულ-ჰიგიენური 
საშუალებები და სამედიცინო მედიკამენტები. 
       მეორე კვარტალში, აპრილის თვეში, სასწავლებლის ბალანსზე რიცხულ გურგენიძის ქ N10-
ში მდებარე შენობა ნაგეგობას ჩაუტარდა გენერალური დასუფთავება,  ეზოში არსებულ 
ფუტკარს ოჯახებს ჩაუტარდათ დათვალიერება და მიეცა ფუტკრის ტკიპის საწინააღმდეგო 
პრეპარატი.  
   N 47 ჯგუფისათვის მსმენელთა ტრაქტორის პრაქტიკულ ტარებისა და პრაქტიკულად 
შესასრულებელი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის აპრილ-მაისის თვეში დაიხარჯა 955 
ლიტრი დიზელის საწვავი. ხოლო ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის 180 ლიტრი დიზელის 
საწვავი. 
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    25-26 მაისს სასწავლებელი მონაწილეობდა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის 
იუბილისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიბაში ქალაქ ფოთში, სადაც წარდგენილი გვქონდა 
ჩვენი სტუდენტების მიერ დამზადებული საუველირო და მომინაქრებული ნამზადი. 
      მესამე კვარტალში: ავტორიზაციის გზით ,,ელექტროობის’’ პროგრამის დამატების მიზნით 
ჯგუფისთვის შეძენილი იქნა  საჭირო აღჭურვილობა, რომლითაც მოეწყო ჯგუფისათვის 
საჭირო ( A-Bგარემო) და(C გარემო) სასწავლო კაბინეტები. 
      სასწავლებლის საფუტკრე მეურნეობაში, ფუტკრის ღალიანობის პერიოდის დაწყებიდან 
გამომდინარე, ფუტკრის ოჯახებს დაედგა კორპუსები. ადმინისტრაციული და სამეურნეო 
საქმიანობისთვის დაიხარჯა 170 ლიტრი დიზელის საწვავი.სასწავლო კორპუს და 
სასწავლებლის ეზოს ჩაუტარდა გენერალური დასუფთავება. 
       მეოთხე კვარტალში: ელექტრიკოსების N48 ჯგუფის სტუდენტებისათვის შეძენილი იქნა 
სასწავლო მასალები. აგრეთვე სასწავლებლისთვის საკანცელარიო , სამეურნეო ,სამკურნალო და 
ჰიგიენური საშვალებები. 
     სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურეობის სააგენტო"-ს, სსიპ 
პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"-ს დირექტორის 06.12.2018წ N86"ო"ბრძანების საფუძველზე 
განსაკარგავად გადავეცით კოლეჯის საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული ავტომანქანა 
ნივა "ვაზ 21213",  ხოლო კოლეჯის ბალანსზე რიცხულ მიკროავტობუს ფორდ ტრანზიტს 
სახელმწიფო ნომრით ZES 574,  ჩაუტარდა მიმდინარე რემონტი და გაიარა ტექ. დათვალიერება. 
ადმინისტრაციული და სამეურნეო საქმიანობისთვის დაიხარჯა 366 ლიტრი დიზელის საწვავი. 
სასწავლებლის შინაგანაწესიდან გამომდინარე ვაჟაფშაველას N10-ში მთელი წლის 
განმავლობაში სუფდავდებოდა სასწავლო შენობის, სასწავლო ოთახები, კაბინეტები, სველი 
წერტილები. სამთვეში ერთხელ ვატარებდით შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის 
გენერალურ დასუფთავებას. აგრეთვე საჭიროებიდან გამომდინარე სუფთავდებოდა 
გურგენიძის N10-ში მდებარე კოლეჯის შენობა და ეზო. ხოლო კვარტალში ერთხელ 
ვატარებდით გენერალურ დასუფთავებას. მიმდინარე წელს, კოლეჯის საფუტკრე 
მეურნეობიდან ვერ მოხერხდა თაფლის მიღება  ფუტკრის ღალიანობის პერიოდში ამინდის 
არამდგრადობის გამო. რამაც გამოიწვია ფუტკრის ოჯახებში მცირე რაოდენობის თაფლის 
დაგროვება, არსებული თაფლი დატოვებული იქნა  ფუტკრის ოჯახებში  გამოსაზამთრებლად. 
განხორციელდა  ფუტკრის ოჯახების მკურნალობა , ტკიპის საწინააღმდეგო პრეპარატით. 
   სასწავლებლის შინაგანაწესიდან გამომდინარე დარაჯები მორიგეობენ, დამტკიცებული 
მორიგეობის განრიგით და სადარაჯო ობიექტის მიღება-ჩაბარება ფიქსირდება მიღება-
ჩაბარების ჟურნალში. 
კოლეჯის არსებული ქონება დანომრილია და განაწილებულია კაბინეტების მიხედვით. 
თანამშრომლებზე გადაცემულია ქონება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე 
რაოდენობრივად და თანხობრივად.  დადგენილი წესის შესაბამისად ხორციელდება  
კონტროლი აქტით ჩაბარებულ მატერიალურ ფასეულობის შენახვასა და გამოყენებაზე. წლის 
განმავლობაში არ ყოფილა ჩაბარებული ფასეულობის განზრახ დაზიანების შემთხვევა. 
 

 პირველადი დახმარების მედ. პუნქტი 
  2018- წელს, კოლეჯის მედ. პუნქტს მიმართა   400-მდე პირმა (მოსწავლე და მომსახურე 
პერსონალი) და მათზე განხორციელდა  სხვადსხვა ტიპის პირველადი  სამედიცინო დახმარება.  
I-კვარტალში მედ. პუნქტს მიმართა 100-პირმა, მედიკამენტით დახმარება დასჭირდა 80-ს. 
II-კვარტალში მედ. პუნქტს მიმართა 80-მდე პირმა მედიკამენტით დახმარება დაჭირდა 64-ს. 
III-კვარტალში მედ. პუნქტს მიმართა 90-მდე პირმა მედიკამენტით დახმარება დაჭირდა 40-ს. 
II-კვარტალში  მედ. პუნქტს მიმართა 79-მდე პირმა მედიკამენტით დახმარება დაჭირდა 33-ს 
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I-კვარტალში მედ. პუნქტსათვის  შეძენილია პირველადი დახმარებისათვის 106-ლარის მედიკა-
მენტი, რომელიც დაიხარჯა ნაწილობრივ. 
II-III-კვარტალში მედიკამენტების შეძენა არ განხორციელებულა რადგან, მედ. პუნქტში 
არსებობდა საკმარისი რაოდენობის პირველადი დახმარების მედიკამენტი. 
IV-კვარტალში  მედ. პუნქტსათვის განხორციელდა  მედიკამენტების შესყიდვა და შეძენილი 
იქნა 76,80 სამოცდათექვსმეტი ლარი და 80-თეთრი /ლარის მედიკამენტები.  

 
 შიდა ქსელის ადმინისტრირება  

 
   2018-წელს კოლეჯი უზრუნველყოფილია თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებით, ინტერნეტით და მასთან წვდომის საშუალებებით. კოლეჯი ჩართულია 
ერთიან ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელში, რაც მასწავლებელსა და მოსწავლეს 
საშუალებას აძლევს საჭიროების შემთხვევაში მათი გამოყენებით წარმართონ სასწავლო 
პროცესი,  ასევე კოლეჯში მომუშავე პერსონალისთვის შესაძლებელს ხდის როგორც შიდა, ასევე 
გარე ციფრული რესურსების გამოყენებით გაცვალონ და გააზიარონ ინფორმაცია. 
    კოლეჯის ქსელის ადმინისტრატორის მიერ, განხორციელდა ოთახებსა და კლას/კაბინეტებში 
ლოკალური ქსელის მოწყობა და მათში არსებული კომპიუტერული ტექნიკის გამართვა. 
კოლეჯში არსებულ ორივე კომპიუტერულ ლაბორატორიაში გამართულია IT 
ინფრასტრუქტურა და შიდა ლოკალური ქსელი. 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე 
წარმატებით განხორციელდა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული, ,,ელექტროობის“ სპეციალობის პროფესიული განათლების მიღების 
მსურველთა პროფესიული ტესტირების ტექნიკური მხარდაჭერა, რაც თითოეული საგამოცდო 
ცენტრის (კომპიუტერული ლაბორატორიის) შემთხვევაში გულისხმობს: 
- კომპიუტერული ტექნიკისა და ლოკალური ქსელის გამართულად ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფას; 
- ქსელური ინფრასტრუქტურისა და მასთან დაკავშირებული სხვა ტექნიკური აპარატურის 
გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფას; 
- შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციას; 
- ინციდენტებზე ოპერატიულ რეაგირებასა და შემდგომ მონიტორინგს; 
კოლეჯში გამართულია უსადენო ქსელი (wireless connection) შედეგად ინტერნეტ და შიდა 
სერვისები ხელმისაწვდომია არა მხოლოდ სტაციონარული კომპიუტერებისათვის, არამედ 
ლეპტოპების, ტაბლეტებისა და სმარტფონებისთვისაც. დაცულია ქსელური უსაფრთხოების 
ნორმები, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ლოკალური ქსელის გამართულ და უსაფრთხოდ 
მუშაობას. 

 

 საქმისწარმოების სამსახური 

      2018-წლის 01-იანვრიდან შემოსულ და გასულ კორესპოდენციებიდან, წლის 
მანძილზე სულ შემოსულია 96-წერილი და ბრძანება; გასულია 92- წერილი; შემოსულია 66- 
განცხადება, საპასუხო ინფორმაცია ადრესატზე მიწოდებული იქნა საჭიროებისამებრ და 
მოთხოვნის შესაბამისად დადგენილ ვადებში. 
     კოლეჯის დირექტორის მიერ, 2018-წელში  გამოიცა საჭიროებიდან გამომდინარე შესაბამისი 
ადმინისტრაციული აქტი ბრძანება სულ 205 მათ შორის : 
1) ,, საკადრო “ 56-ბრძანება . 
2) ,, ორგანიზაციული “ 97-ბრძანება. 
3) ,, მივლინების “ შესახებ 40-ბრძანება. 
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4) ,, კონტინგენტის მოძრაობის “ შესახებ 12-ბრძანება. 
ადმინისტრაციული აქტები ბრძანებები, დროულად იქნა ასახული ,, eflow “-სისტემაში. 
 
2018 წლის განმავლობაში გამოიცა  40-ბრძანება მივლინების შესახებ:  
   I-კვარტალში მივლინებით იმყოფებოდნენ: 
1) დ/მ ოშხერელი ილია UNDP-ის მიერ გამოძახებით ქ. თბილისში 2019-წ. 17.01-დან 20. 
01-მდე.  ავტომობილზე დამონტჟებული ვეტერინარული კლინიკის გადმოცემის შემთხვევაში, 
კოლეჯ -ში ტრანსპორტირების მიზნით. 
2) დ/მ ოშხერელი ილია და შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი UNDP-ის ოფისში 
ქ.რუსთავში მ/წ 26.01-დან 29.01-მდე საჩუქრად გადმოცემული ,, ჰიუნდაის ტუქსონის “ მიღება-
ტრანსპორტირების მიზნით. 
3) დ/მ ილია ოშხერელი და ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით განა 
თლების ხარისხის განვით.ეროვნ.ცენტრი ქ.თბილისში 2018-წ 11.02-დან 2018-წ. 14.02-მდე. 
საინფორმაციო შეხვედრაზე. 
4) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ.თბილისში მაღაზიებში შესყიდვებთან 
დაკავშირებით 2018-წ. 11. 02-დან 21.02-მდე. 
5) მთავარი ბუღალტერი ნინო გელოვანი ქ. თბილისი განათლების სამინისტროს 
2018-წ.25.02-დან 28.02-მდე. 2017-წლის წლიური ფინანსური ანგარიშის წარსადგენად. 
6) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე და დ/მ ილია ოშხერელი გამოძახებით ქ.თბილიში 
განათლების ხარისხის განვით. ეროვნ.ცენტრი 2018-წ. 06.03-დან 08.03-მდე. ავტორიზაციის 
საბჭოს სხდომაზე დასასწრებლდ. 
7) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ. თბილისი კონსულტაციისა და ტრენინგების 
ცენტრი 2018-წ. 18.03-დან 23.03-მდე. ტრენინგზე დასასწრებლად. 
8) დ/მ ილია ოშხერელი და პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი დავით 
ნასარიძე გამოძახებით ქ. თბილისი კონსულტაციისა და ტრენინგების ცენტრი ტრენინგი 
გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ 2018-წ. 18.03-დან 23.03-მდე. ტრენინგზე 
დასასწრებლად. 
9) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი დიპლომებისა და კორპორაციული 
ნომრების შესაძენად 2018-წ. 30.03-დან 03.04-მდე. 
I-კვარტალში გაიცა სულ 9-მივლინება მათ შორის 5-გამოძახებით . 
II-კვარტალი: 
1) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი სხვადასვხვა მაღაზიებში 
საკანცელარიო ნივთების შესაძენად 2018-წ. 29. 04-დან 04.05-მდე 
2) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ. თბილისი საქრთველოს ეროვნული 
მუზეუმი 2018-წ. 06.05-დან 09. 05-მდე. სამინისტროს სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციაზე 
დასასწრებლად. 
3) მძღოლ ლოჯისტიკი ფრიდონ გორგასლიძე ქ. თბილისი კოლეჯის საკანცელარიო 
ნივთების მოსატანად და გამოიყო დიზელის საწვავი 90-ლიტრი 2018-წ. 04.05-დან 06.05-მდე. 
4) ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით ქ. ზუგდიდი განათლების 
ხარისხის განვიარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგზე. 2018-წ 09.05-დან 
2018-წ. 13. 05-მდე. 
5) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი 26-მაისის ღონისძიებასთან 
დაკავშირებით 2018-წ. 23. 05-დან 26 .05-მდე 
6) კოლეჯ ,, ერქვანი „-ს ადმინისტრაცია და მასწავლებლები გამოძახებით განათლების 
სამინ.ქ. ფოთი 26-მაისის ღონისძიება ,, ერქვანი „-ს ადმინისტრაცია და მასწავლებლები. 2018-წ. 
25.05-დან 27.05-მდე. 
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7) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე და დ/მ ილია ოშხერელი გამოძახებით ფერმერთა 
ასოციაციაციის ორგანიზებით UNDP ქ.თბილიში სასტუმრო რუმსი 2018-წ. 25. 06-დან 29. 
06-მდე. II-კვარტალში გამოიცა 7-ბრძანება მ/შ 4- გამოძახებით. 
 
III-კვარტალი: 
1) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი შესყიდვების განხორციელების 
მიზნით 2018-წ. 04. 07-დან 10. 07-მდე 
2) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე და დ/მ ილია ოშხერელი ქ. ქუთაისი ელექტროობის 
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებასთან დაკავშირებით. 2018-წ. 04. 07-ს. 
3) მძღოლ ლოჯისტიკი ფრიდონ გორგასლიძე ქ. თბილისი სხვადასხვა აღწრვილობის შეძენის 
მიზნით და გამოიყო საწვავი 80-ლიტრი დიზელის საწვავი 2018-წ. 10.07-ს. 
4) პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი დავით ნასარიძე გამოძახებით ქ. 
ქობულეთ საზ.კოლეჯი ახალი ტალღა ღონისძიებაზე დასასწრებლად 2018-წ. 18.07-დან 22. 
07-მდე; 
5) მთავარი ბუღალტერი ნინო გელოვანი ქ. თბილისი განათლების სამინისტროს 
2018-წლის 6-თვის ფინანსური ანგარიში 2018- წ.22. 07-დან 25. 07-მდე. 
6) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი შესყიდვების განხორციელების 
მიზნით 2018-წ. 26. 07-დან 31.07-მდე; 
7) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ.თბილიში განათლების ხარისხის განვით. 
ეროვნ.ცენტრი 2018-წ. 31. 07-დან 04. 08-მდე საინფორმაციო შეხვედრაზე დასასწრებლდ. 
8) ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით ქ. თბილისი განათლების 
ხარისხის განვითარ. ეროვნ.ცენტრი 2018-წ 05.09-დან 2018-წ. 08. 09-ის ავტორიზაციის საბჭოს 
სხდომაზე დასაწრებლად; 
9) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ. თბილისი განათლების ხარისხის გავითარ 
ეროვნ ცენტრი 2018-წ 05.09-დან 2018-წ. 08. 09-ის ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე 
დასაწრებლად; 
10) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ.თბილისი დიპლომების შიგთავსის და 
დიპლომის ყდის შეძენის მიზნით 2018-წ. 14. 09-დან 18. 09-მდე. 
III-კვარტალში სულ გამოიცა 10-ბრძანება მ/შ 4-გამოძახებით. 
 
IV-კვარტალი 
1) პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი დავით ნასარიძე გამოძახებით განათლ 
ების სამინისტროს და UNDP-ის და SDG-ს მხარდაჭერით ქ. მცხეთა ილია წინამძღვრიშვილის 
სახ. საზ. კოლეჯი კოლეჯის დაარსების 135-წლის იუბილე 2018-წ. 22.10-ს. 
2) ინგლისური ენის მასწავლებელი ხათუნა ჯოხაძე გამოძახებით ქ.თბილის საქ. 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ინგლისური ცოდნის დონის გასავლელი ტესტი 2018-წ. 19. 
10-დან 22.10-მდე. 
3) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე დ/მ ილია ოშხერელი და მძღოლ ლოჯისტიკი ფრიდონ 
გორგასლიძე გამოძახებით ქ.თბილიში სასტუმრო ,, ჰოლიდეი ინნ „-ში კონფერენციაზე 
დასასწრებლად 2018-წ. 29.10-დან 31.10-მდე. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დაგეგმილ 
კონფერენციაზე დასასწრებლდ. და გამოიყო დიზელის საწვავი 80-ლიტრი. 
4) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე და დ/მ ილია ოშხერელი გამოძახებით ქ. თბილისი 
სასტუმრო ,, ბილტმორში “ კონფერენციააში მონაწილეობის მისაღებად 2018-წ. 04.11-დან. 
08.11-მდე. 
5) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი და ფრიდონ გორგასლიძე ქ, ქუთაისი კოლეჯ ,, 
ერქვანი „ მიკრო ავტობუსის ტექნიკური ინსპექტირების გავლით 2018-წ. 22. 11-ს და გამოიყო 
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დიზელის საწვავი 40-ლიტრი. 
6) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი და ფრიდონ გორგასლიძე ქ, ქუთაისი კოლეჯ ,, 
ერქვანი „ მიკრო ავტობუსის დეფექტოსკოპიისა და სარემონტო სამუშაოები 2018-წ. 29. 11-ს. 
7) ქსელის ადმინისტრატორი რომან მუსერიძე გამოძახებით ქ.თბილისი გლდანის პროფ. 
ცენტრი 2018-წ. 29.11-დან 02.12-მდე. 
8) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი და ფრიდონ გორგასლიძე ქ, ქუთაისი კოლეჯ ,, 
ერქვანი „ მიკრო ავტობუსის ტექნიკური ინსპექტირების გავლის და სხვადასხვა საქმე 2018-წ. 
11.12-დან 13.12-მდე. 
9) ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით ქ. ბათუმი საინფორმაციო 
შეხვედრაზე 2018-წ 12. 12-დან 2018-წ. 15. 12-მდე. 
10) დ/მ ილია ოშხერელი შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი და ფრიდონ გორგასლიძე გ 
ამოძახებით ქ. თბილისი განათლების სამინისტრო ღონოსძიებესე დასაწრ. 2018-წ. 13.12-დან 
2018-წ. 15.12-მდე. და გამოიყოს დიზელის საწვავი 90-ლიტრი. 
11) ინკლუზიური განათლები სპეციალისტი ეთერ ჭელიძე გამოძახებით განათლებ. განვით. 
დეპარტ. ზრდასრ. განათლ სამმართვ. ქ.თბილისი გლდ.პროფ.მომზ.ცენტრი 2018-წ. 23.12-დან 
27.12-მდე. 
12) დ/მ ილია ოშხერელი გამოძახებით ქ.თბილის განათლ . სამინისტრო სამუშაო 
შეხვედრაზე 2018-წ. 25. 12-დან 28.12-მდე. 
IV-კვარტალში მივლინების შესახებ სულ გამოიცა 12-ბრძანება მ/შ 9-გამოძახებით. 
  ზემოთ აღნიშნული გამოცემული ბრძანებებიდან, 1-ბრძანება შეეხება შესყიდვების 
სპეციალისტის მივლინების თანხის გამოყოფას და მე-2 ბრძანება ეხება ინკლუზიური 
განათლების სპეციალისტის მივლინების დღეების შეცვლას.,  
    კოლეჯის თანამშრომლების  და სტუდენტთა პირადი საქმეები სრულყოფილადაა 
მოწესრიგებული. 
 
     2018 წელს მოხდა ერთი თანამშრომლის კვალიფიკაციის ამაღლება, ინგლისური ენის 
მასწავლებელმა, ხათუნა ჯოხაძემ ,, დიდი ბრიტანეთის ფონდი „-ს დაფინანსერბით 
განათლებ. სამინისტოსთან თანამშრომლობით, გაიარა კურსი ინგლისური ენის სწავლებაში და 
წარმოადგინა შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიკატი. 
 

კოლეჯის  2018წლის ანგარიშის მომზადებისთვის გამოყენებულია, კოლეჯის მენეჯერების და 
სხვა პერსონალის წლიური ანგარიშები. 

 

 

კოლეჯის დირექტორი                                          /  ფ. ბუაძე / 


