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          სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი ’’ წარმოადგენს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, 
რომელიც უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

განახორციელოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, მოკლე ციკლის 
საგანმანათლებლო პროგრამები, პროფესიული მომზადების პროგრამები, პროფესიული 
გადამზადების პროგრამები და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამები. 
 
     პროფესიული კოლჯის მისიაა - სსიპ  კოლჯის „ერქვანი“  მისიაა -  შრომის ბაზრის  გაზრდილი 
და    სწრაფად ცვალებადი მოთხოვნების შესაბამისად, კოლეჯის მრავალპროფილიანობის 
გათვლისწინებით , 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 დაწესებულების პოზ
იცია; 

 მოამზადოს, თეორიული და პრაქტიკული უნარ-
ჩვევებით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები; 

 მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს  რეგიონის და 
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ინოვაციების დანერგვით, პროფესიული განათლების დონეზე. 

 ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოება და შეთავსებადობა.  

 
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, 2018-2019 წლის ანგარიში მოიცავს შემდეგ 
მიმართულებებს:  
 

 კოლეჯის მომზადება სრული ავტორიზაციისთვის 
 ხარისხის მართვა; 
 სასწავლო პროცესი, სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა; 
 პროფორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა; 
 ინკლუზიური პროფესიული განათლება; 
 ბიბლიოთეკა 
 ფინანსები 
 შესყიდვები 
 მატერიალური უზრუნველყოფა; 
 საქმისწარმოების სამსახური 

 
 

 კოლეჯის სრული ავტორიზაცია  და ახალი პროგრამების დამატება  
 

 
     2019 წლის 29 აგვისტოს კოლეჯს დაუმთავრდა 5 წლიანი ავტორიზაციის ვადა. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე 2019 წლის პირველ და მეორე კვარტალში, სამოქმედო გეგმის მიხედვით, კოლეჯი 
მომზადდა სრული ავტორიზაციისთვის. ავტორიზაციის  სამი სტანდარტის 1. პსდ-ს საგნმანათლებლო 
პროგრამები; 2. პსდ-ს მატერიალური რესურსი;  3. პსდ-ს ადამიანური რესურსის   მოთხოვნის 
დაკმაყოფილების მიზნით კოლეჯში განხორციელდა შესაბამისი აქტივობები: ჩატარდა შიდა ბაზრის 
კვლევები მოთხოვნადი საგანმანათლებლო პროგრამების გამოკვეთის მიზნით; განხორციელდა 
საგანმანათლებლო პროგრამების ადაპტაცია;  შეირჩა პროგრამის განმახორციელებელი ადამიანური 
რესურსი;  მომზადდა მატერიალური რესურსი, ატორიზაციის გავლის მიზნით მოეწყო და აღიჭურვა (A 
, B, C ) გარემო პროგრამების შესაბამისად,  
    შშმ პირებისათვის, კოლეჯის სასწავლო და ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე წვდომის 
მიზნით მოეწყო ლიფტი.  კოლეჯის სრულ ავტორიზაციასთან ერთად დაგეგმილი გვქონდა ორი 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის: „ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“ (მესამე 
დონე), „ბუღალტრული აღრიცხვა“  (მეხუთე დონე) ავტორიზაციის გზით დამატება. 
   უკვე ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტროობა“ (მესამე 
საფეხური) განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 31 
იანვრის №80/ი ბრძანების, ( „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების 
დამტკიცების შესახებ“ სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 
2017 წლის 13 ოქტომბრის №656 ბრძანებაში   ცვლილების შეტანის შესახებ) საფუძველზე, ამ 
ბრძანების №3 დანართის შესაბამისად ჩამოყალიბებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის 
ჩარჩო დოკუმენტთან - „ელექტროობა“ შესაბამისობაში მოყვანა და ავტორიზაციის გზით 
დადასტურება. 
   კოლეჯმა სრული ავტორიზაცია წარმატებით გაიარა,   პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს  2019 წლის 30 ივლისის №144 და 2019 წლის 9 
სექტემბრის №159 გადაწყვეტილებებით სსიპ კოლეჯს „ერქვანი“ 6 წლის ვადით მიენიჭა 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების/კოლეჯის სტატუსი და პროფესიული სტუდენტთა 
ადგილების ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრა (კვოტა) 41 სტუდენტით.  
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 ხარისხის მართვა        

        2019 წლის  სასწავლო პროცესის სწორი ორგანიზებისა და სწავლების ხარისხის ასამაღლებლად, 
„დაგეგმე __ განახორციელე _ შეამოწმე _ განავითარე“  დემინგის ციკლის შესაბამისად, კოლეჯის 
ხარისხის სამსახურის მიერ, შემუშავებულია  საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხზე მოქმედი 
ფაქტორების (მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, აკადემიური პერსონალი, საგანმანათლებლო 
პროგრამები, სწავლებისა და შეფასების მეთოდები და სხვა) შეფასების კრიტერიუმები და 
პროცედურები. ხარისხის გაუმჯობესების სისტემა ითვალისწინებს:  კითხვარებს სტუდენტებისათვის 
და მასწავლებლებისათვის,  ასევე კითხვარს დამსაქმებელთა, დასაქმებულთა, კურსდამთავრებულთა 
და მშობელთა, მასწავლებელთა ინდივიდუალური კონსულტაციების და გაკვეთილებზე დასწრების 
დოკუმენტაციას და სხვა.  
      წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა შეფასების კრიტერიუმებისა და პროცედურების შეფასების 
შედეგების ანალიზი და იგეგმებოდა ცვლილებები გაუმჯობესების მიზნით.  
         ხარისხის სამსახურის მიერ, საწავლო პროგრამების ყველა მასწავლებელს ეძლეოდა მითითება და 
პერიოდული შეხსენება, შეფასების ინსტრუმენტის შედგენის წესებსა 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.      
          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.    
      დახმარების მიზნით ხარისხის სამსახურმა განახორციელა დასწრება ყველა მასწავლებელის 
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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 2019 წლის გამავლობაში: 

 
 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; 
 ხარისხის სამსახური მიერ ჩატარდა, მასწავლებელთა და სტუდენტთა გამოკითხვა ყველა 

პროგრამის ყველა დასრულებულ მოდულში. 
 

 სასწავლო პროცესი      
  

        2019 წელს UNDP-ის მხარდაჭერით, კოლეჯში ფუნქციონირებდა დუალური სწავლების პროფესიული 
საგანმამათლებლო პროგრამა „მეფუტკრე“, რომელიც განხორციელდა რ/კ ,,რაჭის ნატურალური 
პროდუქტები“ მეფუტკრეობის კოოპერატივის ბაზაზე. ჯგუფში ირიცხებოდა 7 სტუდენტი, 2019 წლის 
თებერვალში კურსი სრულად დასრულა და დიპლომი მიეცა 6 სტუდენტს. 
       პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს  2019 წლის 30 
ივლისის №144 და 2019 წლის 9 სექტემბრის №159 გადაწყვეტილებებით სსიპ კოლეჯ „ერქვან“-ს 6 
წლის ვადით მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების/კოლეჯის სტატუსი და 
პროფესიული სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრა (კვოტა) 41 სტუდენტით.  

 
  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე კვოტები  განაწილდა: 1.ბუღალტრული აღრიცხვა-15 
სტუდენტი;  2. ელექტროობა-12 სტუდენტი ;  3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერა“ -14 
სტუდენტი .  
      კოლეჯს მიენიჭა უფლებამოსილება განახორციელოს პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამები: „ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“ (მესამე დონე), „ბუღალტრული 
აღრიცხვა“  (მეხუთე დონე) და „ელექტროობა“ (მესამე დონე). 
    აღნიშნულ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გამოცხადდა საშემოდგომო მიღება, რაც 
დასრულდა შემდეგი შედეგებით: 
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      სულ: კვოტა შეადგენდა -41     გამოცდაზე გავიდა - 47          ჩაირიცხა - 34 (მათ შორის 3 სსსმ პირი) 
 
 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა „ელექტროობა“ , კვოტა შეადგენდა - 12 სტუდენტს, 
გამოცდაზე გავიდა 11,  გამოცდა ჩააბარა და მიღების წესი დააკმაყოფილა  9 აპლიკანტმა. 
კვოტა -12,  ჩაირიცხა - 9. 
    პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა „ინფორმაციის ტექნოლიგიის მხარდაჭერა“,  
გამოცდაზე გავიდა 17, რანჟირების დოკუმენტით განაწილდა 11(თერთმეტი) აპლიკანტი, ჩაირიცხა 
11 ,  ასევე ჩაირიცხა 3 სსსმ პირი, სულ პროგრამაზე ჩაირიცხა 14 სტუდენტი . 
კვოტა  - 14    ჩაირიცხა -14 
 
      პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ბუღალტრული აღრიცხვა“  გამოცდაზე გავიდა 
19,  რანჟირების დოკუმენტით განაწილდა 14 აპლიკანტი. მათ შორის  11-მა აპლიკანტმა 
დააკმაყოფილა მიღების წესი სრულად და ჩაირიცხა კოლეჯში. 
კვოტა- 15   ჩაირიცხა -11.                     
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 2019 წელს განხორციელებული პროგრამები 

 
     
    2019 წელს დუალურ პროგრამაზე ,,მეფუტკრე“ სწავლობდა-7 სტუდენტი, სწავლა დაასრულა და მიეცა 
დიპლომი- 6 სტუდენტს. 
2019 წელს კოლეჯში,  მოდულურ სასწავლო პროგრამაზე ,,ელექტროობა“   სწავლობდა - 11 სტუდენტი 
სასწავლო კურსი სრულად დაასრულა -9 სტუდენტმა, მიეცა დიპლომი - 8 სტუდენტს,  
სსსმ პირს მეცა ცნობა -1 სტუდენტი. 
   2019 წელს ,,სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამით“  „სიმონ 
სხირტლაძის“ სახელობის ქ. ონის საჯარო სკოლაში კოლეჯმა განახორციელა საგაზაფხულო და 
საშემოდგომო ჯგუფების მიღება, პროფესიული უნარების განვითარების სასერტიფიკატო კურსზე 
”მომინანქრება“.  ორივე მიღებაზე, სულ ჩაირიცხა 27 მოსწავლე, კურსი სრულად დასრულა და 
სერტიფიკატი  გაიცა 22 მოსწავლეზე. 
        2019 წლის საშემოდგომო მიღების, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 
მიერ პროგრამის პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით წარმოდგენილი 
2019 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება N 224/19 „რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“ 
მიღებულ სასწავლო ჯგუფებში სწავლის დაწყება, დასრულება, პროგრამების ხანგრძლივობა და 
მიღებული სტუდენტების რაოდენობა ნაწილდება სემდეგნაირად:   
    ა) „ბუღალტრული აღრიცხვა“ N 1 ჯგუფში ჩაირიცხა 11 პროფესიული სტუდენტი. - უმაღლეს 
საგანმანათლებლო პროგრამა- სწავლის ხანგრძლივობა 22 თვე. სწავლის დაწყება 2019 წლის 2 
დეკემბერი, დასრულება 2021 წლის 8 ოქტომბერი.  
ბ) „ელექტროობა“ - N 2 ჯგუფში ჩაირიცხა  9 პროფესიული სტუდენტი. საბაზო 
საგანმანათლებლო პროგრამა -სწავლის ხანგრძლივობა 12 თვე. 
სწავლის დაწყება 2019 წლის 2 დეკემბერი, დასრულება 2020 წლის 13 ნოემბერი.  
 
გ) „ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“ N 3 ჯგუფში ჩაირიცხა 14 პროფესიული 
სტუდენტი. - საბაზო საგანმანათლებლო პროგრამა - სწავლის ხანგრძლივობა 14 თვე.  
სწავლის დაწყება 2019 წლის 2 დეკემნბერი, დასრულება 2021 წლის 4 თებერვალი.  
      ავტორიზებული პროგრამების განხორციელების მიზნით მოწყობილია A,B და C გარემო, 
შესაბამისი აღჭურვილობით. სასწავლო გეგმის შესაბამისად შედგენილია სასწავლო ცხრილები 
ჯგუფების მიხედვით. შედგენილია და შესაბამის განყოფილებაზე გადაცემულია ჯგუფების 
სასწავლო -სახარჯი მასალის ჩამონათვალი , რომელიც შესყიდული იქნება ახლო 
მომავალში(ვაუჩერული დაფინანსების მიღებისთანავე). 
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     სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პრცესზე მუდმივი მონიტორინგის 
მიზნით,  2019 წლის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლოს, მიმდინარეობდა  მასწავლებლების 
მიერ ელექტრონული ჟურნალებიდან ამობეჭდილი და წარმოდგენილი ინფორმაციის 
დამუშავება, შედარება სასწავლო ცხრილებთან, შედარება ტარიფიკაციით დამტკიცებული 
საათების რაოდენობასა და ფაქტიურად ჩატარებულ საათებს შორის. 
დროულად ხდებოდა ფაქტიურად ჩატარებული საათების აღრიცხვა და  გადაცემა ფინანსურ 
განყოფილებაზე საათების ანაზრაურების მიზნით . 
       
     2019 წლის განმავლობაში სასწავლო ჯგუფებში ფაქტიურად ჩატარებული საათების 
რაოდენობაა 1067 საათი: 
 

 
 
 
 
 (მათ შორის 8 საათი ჩატარებულია 2018 წლის 28-29 დეკემბერს) 
 I კვარტალი 277 საათი. სამსახურეობრივი ბარათები: 2019 წ. 31.01. N00098930 – 76 საათი. 
2019 წლის 28.02. N 00246930 - 95 საათი. 2019 წლის 29.3. N 00369973 -99 საათი 
II კვარტალი 256 საათი: სამსახურეობრივი ბარათები: 2019წ. 25.04 N00480575 – 84 საათი, 
2019 წ. 31.05. N00676851 – 90 საათი, 2019 წლის 28.06. N00870064- 89 საათი, 
III კვატრალი 155 საათი : სამსახურეობრივი ბარათები: 2019 წ. 26.07. N 00990114 – 80 საათი, 
2019 წ. 02.10. N 01313007 75 საათი . 
IV კვარტალი 379 საათი : სამსახურეობრივი ბარათები: 2019 წ 01.11.N 01493002 – 81 საათი, 
2019 წ 27.12.N 01771012 - 298 საათი ) 
 
    

 2018 წლის საშემოდგომო მიღების საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტროობა“ N 48 
ჯგუფის  2 პროფესიულ სტუდენტს პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდათ 
სტუდენტის სტატუსი. 
 
 

 წლის განმავლობაში იწარმოებოდა  პროფესიული სტუდენტების ინდივიდუალურ 
პოტრფოლიოები. კურსდამთავრებულთა პორტფოლიოები დადგენილი წესის 
შესაბამისად ინახება კოლეჯის არქივში. 
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 2019 წლის 24 ოქტომბერს კოლეჯში მოეწყო ღია კარის დღე, სადაც მოწვეულნი იყვნენ 

2019 წლის საშემოდგომო მიღების აპლიკანტები. 
 2019 წლის საშემოდგომო მიღების ჯგუფებში,  პროფესიული სტუდენტების მიერ 

შევსებულია კითხვარი მათი მომსახურეობის გაუმჯობესების განსაზღვრის მიზნით. 
 კვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა ტრანსპორტის საჭიროება ონისა და ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტებს შორის, ხოლო ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ ტრანსპორტზე 
არსებული ფასის შემცირების აუცილებლობა. 

 2019 წელს დასრულდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრის დაგეგმილი ტრენინგების კურსი , კოლეჯის 7 მასწავლებელმა მთლიანობაში 
გაიარა 5 მოდული: 

I მოდული - სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში. 
II მოდული - პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში. 
III მოდული - სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები 
IV მოდული - კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამებში. 
V მოდული - პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა პროფესიული განვითარება. 
 
 2019 წლის ავტორიზაციით დამატებულ საგანმანათლებლო პროგრამებში,  დასაქმებულია 
ახალი პროფესიული  მასწავლებლები და მათთან კოლეჯის ხარისხის მენეჯერი და სასწავლო-
საწარმოო პროცესის მენეჯერი სისტემატიურად ატარებდა გეგმით გათვალისწინებულ 
ტრენინგებს, სასწავლო პროცესში სიახლეების გაცნობის მიზნით. ასევე,  მოდულის შინაარსის 
სწორად გაგების მიზნით;  ტრენინგი ჩაუტარდათ, ახალ, მოდულურ და დუალურ სისტემასთან 
დაკავშირებით; პროფესიული სტუდენტის შეფასების მიმართულების სწორად განსაზღვრისა 
და შეფასების ინსტრუმენტის სწორად შედგენაში. 
 
 
       

 ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა 

 
      2019 წლის საშემოდგომო მიღების  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ინფორმაციის 
ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“ ჯგუფი N3  ჩარიცხულია  3 სამი სსსმ პროფესიული სტუდენტი, 
აღნიშნული  სტუდენტების სასწავლო პროცესის სწორად დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის, 
კოლეჯის მიერ  ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი. აღნიშნული 
სპეციალისტის მიერ განხორციელდა  ინფორმაციის მოპოვება სსსმ პროფესიული სტუდენტების 
ძლიერი, სუსტი მხარეების და საჭიროებების შესახებ.  ამ მიზნით, პროფესიულ მასწავლებლებს გაეცნო, 
სსსმ პროფესიული სტუდენტების, 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 სტუდენტების ძლიერი მხარეებისა და 
საჭიროებების იდენტიფიცირებისთვის მასწავლებლებს მიეწოდა „სტუდენტების  აკადემიური და 
ფუნქციური უნარების შეფასების ანკეტა“. (პროფესიულმა მასწავლებლებმა აქტიურად 
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ითანამშრომლეს,). სპეციალისტის მიერ განხორციელდა შეხვედრა არასრულწლოვან  სსსმ პროფესიული 
სტუდენტების კანონიერ წარმომადგენელებთან (მშობელთან).  საუბარი ეხებოდა  სასწავლო პროცესის 
სპეციფიკას და მიეწოდა ინფორმაცია თუ, რა შემთხვევაში მოხდება სწავლის დამადასტურებელი 
დიპლომის გაცემა და რა შემთხვევაში ვერა. ასევე მშობლებისგან 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, მშობლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 
შემუშავდა, სსსმ პროფესიული სტუდენტისთვის სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად  
გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები.  აღნიშნული რეკომენდაციები, სპეციალისტის მიერ გაეცნო 
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, საჭიროების 
შემთხვევაში 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 აპლიკანტების თანატოლებთან ურთიერთობას. 

 

 

 პროფორიენტაცია და კარიერა 

  2019 -წელს, კოლეჯის მიერ წინასწარ შედგენილი კითხვარის დახმარებით  ქ. ამბროლაურის და 
ქ. ონის სკოლებში  ჩატარდა   კვლევა მოთხოვნადი პროფესიების დასადგენად.  
 კვლევის მიზანი იყო 2019 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 ტექნოლოგიის მხადაჭერა - 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, როგორც კერძო სექტორის ასევე საბიუჯეტო დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან. 
ელექტროობის სპეციალობის საჭიროების განსაზღვრისა  და კურსდამთავრებულთა შემდგომი 
დასაქმების მიზნით განხორციელდა შეხვედრა ენერგოპროს ქ.ამბროლაურის ფილიალის 
დირექტორთან, რომელმაც სურვილი გამოთქვა ურთიერთ თანამშრომლობის. აღნიშნა რომ მას 
ესაჭიროება  დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსები  და სურვილი გამოთქვა, რომ გაატარებს  პრაქტიკას და 
დაასაქმებს კურსდამთავრებულებს. ,,ელექტროობის“  სასწავლო ჯგუფისთვის  გაცნობითი პრაქტიკის 
ორგანიზების  მიზნით, შეირჩა კენკრის  ჩირის მწარმოებელი საწარმო შპს  ,,ჯეოფლაუერი“, 
აღნიშნული საწარმოს ხელმძღვანელობასთან კოლეჯმა გააფორმა მემორანდუმი. 



 

11 
 

      კოლეჯში,  2019-წლისათვის  პროფორიენტაციისა და კარიერის  სამსახურის მიერ, დასამატებელი 
პროფესიული პროგრამების განსაზღვრის მიზნით, ჩატარდა შეხვედრები შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 
პროფესიების შესაბამისად: ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტების სკოლებში, თემებში 
დაუსაქმებელ  მოსახლეობასთან. 
 
 
 

 ბიბლიოთეკა  
 

     2019 წლის გამნავლობაში კოლეჯის ბიბლიოთეკით ისარგებლა 40 პიროვნებამ როგორც 
მოსწავლემ ასევე პედაგოგმა. 
 I კვ. 2019 წლის პირველ კვარტალში ბიბლიოთეკიდან წესის მიხედვით გაიტანა და 

დააბრუნა სასწავლო წიგნები 11მასწავლებელმა.  
  საარქივე დებულების მიხედვით დამუშავდა და კოლეჯის არქივში ჩაბარდა სასწავლო 

პროცესიდან შემოსული 2017 წლის საგაზაფხულო მიღების ბუღალტერ-ტექნიკოსის N42 
ჯგუფის პროფესიული სტუდენტის დასკვნითი შეფასებები(პორტფოლიო) და საწარმოო 
პრაქტიკაზე დასწრების უწყისები. 2017 წლის საშემოდგომო მიღების მეფუტკრის 
სპეციალობის N46 ჯგ. პროფესიული სტუდენტის დასკვნითი შეფასებები(პორტფოლიო) 
და საწარმოო პრაქტიკაზე დასწრების უწყისები. ასევე გაფორმდა წიგნებზე ნაჩუქრობის 
აქტები N1,N2 სულ სამ წიგნზე. 

 2019 წლის მე-2 კვარტალში ბიბლიოთეკიდან წესის მიხედვით გაიტანა და დააბრუნა 
სასწავლო წიგნები და CDდისკები 5 მასწავლებელმა. 

 2019 წლის მე-3 კვარტალში ბიბლიოთეკიდან წესის მიხედვით გაიტანა და დააბრუნა 
სასწავლო წიგნები 3 მასწავლებელმა. გაფორმდა წიგნებზე ნაჩუქრობის აქტები N3 ერთ 
წიგნზე და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციიდან გსაჩუქრად გადმოგვეცა 10 წიგნი 
მიღება-ჩაბარების აქტით 13.05 2019წელი. 

 ინტერნეტიდან გადმოწერილი იქნა აიტი სპეციალობის ჯგუფისთვის და ბუღალტრული 
აღრიცხვისჯგუფისათვის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული მასალები 
რომლებიც დაფიქსირდა CD დისკზე და დამუშავდა ბიბლიოთეკის წესის მიხედვით. 
სულ 6 დისკი. 

 2019 წლის მე-4 კვარტალში ბიბლიოთეკიდან წესის მიხედვით გაიტანა და დააბრუნა 
სასწავლო წიგნები (18 წიგნი) 5 მასწავლებელმა და ერთმა მოსწავლემ.  

 ბუღალტერიდან საარქივედ დავამუშავე ბუღალტერიაში არსებული 2014 წლის საქმეები 
სულ 7 საქმე. კოლეჯის კანცელარიიდან საარქივედ დაამუშავდა 2014 წ-დან 2018 წლამდე 
არსებული საქმეები სულ 16 საქმე.  

 სასწავლო პროცესიდან  საარქივედ დამუშავდა 2018 წლის საშემოდგომო მიღების 
ელექტროობის სპეციალობის N 48-ე ჯგ. ნამუშევრები სულ 11 პორტფოლიო. 

  სსიპ კოლეჯ ,,ერქვან’’-ში 2019 წლის 09 დეკემბერს N 35 ხელშეკრულების საფუძველზე, 
მოხდა ავტორიზაციის რეკომენდაციებით გათვალისწინებული ინტეგრირებული 
საბიბლიოთეკო სისტემის ,, openbiblios’’ დაინსტალირება. 
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 ფინანსები   
      
 
2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტი 
 

დ ა  ს  ა  ხ ე  ლ ე  ბ  ა 20 19  წ ე ლ ი  I კვ არ ტალ ი  II კვ არ ტა ლი  III კვ არ ტა ლი IV კვ არ ტა ლი

ს ს იპ –  პრ ო ფე ს იულ ი 
კო ლე ჯი "ე რ ქვ ან ი"

23 8  25 0 , 00 5 4  97 5 , 00 66  2 50 ,0 0 54  4 75 ,0 0 6 2  55 0 ,0 0

სუბსიდიები 218 950,00 47 925,00 54 050,00 54 425,00 62 550,00

მიმდინარ ე ტრანსფერ ები, 
რო მელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

100,00 50,00 0,00 50,00 0,00

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა

19 200,00 7 000,00 12 200,00 0,00 0,00
 

 
 საანგარიშო პერიოდში პროგრამული ბიუჯეტი დამტკიცებული იყო 238,250 ლარის 

ასიგნებით.  
 წლის განმავლობაში მოხდა ასიგნებების კორექტირება დაემატა მე-2 და მე-4 

კვარტალში 7292,00 ლარი ,,სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების 
განვითარების ქვე პროგრამით“ სწავლებისათვის.  

   მე-4 კვარტალში აუთვისებელი თანხებიდან მოხდა ნაწილობრივ ასიგნების 
შემცირება, სუბსიდიის მუხლით 2170,00 ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდის 
მუხლიდან 385,00 ლარით.  

 დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 242987,00 ლარს. (იხ. ხაზინიდან წლიური 
ამონაწერი ცნ N1 დანართ 3.და ამონაწერი ფ, E-6 წლიური დანართი N 4 .  

 წლის განმავლობაში ბიუჯეტიდა სხვადასხვა ხარჯებისათვის მოთხოვნა და გადახდა 
შეადგენს 238062,11ლარს. აქედან: სუბსიდიაა 219235,31 ლარი, მოსაკრებელი 12,20 
ლარი , არაფინანსური აქტივები 18814,60 ლარი. რესურსი აუთვისებელი თანხაა 
4924,89ლარი მშ. 87,80 ლარი არის მოსაკრებლებიდან, დანარჩენი 4837,09 კი 
სუბსიდიის სხვადასხვა მუხლებიდან. 

 გაწეული ხარჯებიდან ათვისებულია: 1) თანამდებობრივი სარგო გაცემული 21 
მუშაკზე დამტკიცებული საშტატო განრიგის მიხედვით 144898,18 ლარი, 2)წინა 
საახალწლო პრემია 12240,00ლარი;  3) სამივლინებო ხარჯი 6591,00 ლარი 4)შრომითი 
ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოა 12130,00 ლარი. 
აქედან სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კორდინატორზე 8000,00 ლარი ( მ.შ 
პრემია 800,00 ლარი) სასკოლო ქვე პროგრამით მომუშავე თანამშრომლებზე 4130ლარი, 
5)სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობით გაწეული ხარჯია 43376,13 ლარი.  

 ხარჯები გაწეულია როგორც კომუნალური ასევე სასწავლებლის საჭიროებიდან 
გამომდინარე სხვადასხვა შესყიდვები, (აქედან სასკოლო სასერთიფიკატო პროგრამით 
სწავლებისათვის შეძენილი სასწავლო აღჭურვილობა თანხით 2597,00 ლარი გადაეცა 
ონის საჯარო სკოლას მასწავლებელს (გაფორმებული მიღება ჩაბარების აქტით.დან N 7 
)  
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5) მოსაკრებელი 12,20 ლარი 6) ავტორიზაციისათვის არა მწარმოებული 
არამატერიალური აქტივებიდან 8596,00ლარი 7) სხვა მანქანა დანადგარები და 
ინვენტარი 9618,00ლარი , 8) ბიბლიოთეკისათვი სსხვა ძირითადი აქტივებიდან 
შეძენილი იქნა კომპიუტერული პროგრამა ,,ოპენბიბლიო“ 600,00 ლარის 
ღირებულებით. სულ არა ფინანსური აქტივივია 18814,60ლარი .  

 კოლეჯის მიერ ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე 2019 წ. გაფორმებულია და 
დასრულებული 45 ხელშეკრულება, როგორც პროგრამულ ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარ 
სახსრებიდან. თითოეულ ხელშეკრულებაზე მოხდა ურთიერთ ანგარიშსწორება და 
შესაბამისად დამადასტურებელი საბუთების წარმოდგენა,რომელიც თან ახლავს 
თითოეულ ხელშეკრულებას. მიღებული მატერიალური ფასეულობა ჩაბარებულია 
მატერიალურ რესურსის მენეჯერზე და შესაბამისად დამადსტურებელი საბუთებით 
განაწილებული მოთხოვნის მიხედვით.  

 სულ სხვა დანარჩენი ხარჯია 43376,13 ლარი)  
 სულ პროგრამულ ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯია 238062,11 ლარი. (იხილეთ ხაზინის ცნობა 

დეტალური N 2 გაწეული ხარჯების შესახებ ეკონომიკური კატეგორიების მიხედვით და 
ყოველდღიური სამუშაო ცხრილი პროგრამული ბიუჯეტის წლიური ხარჯების შესახებ 
ცალკეული თვეებისა და მომწოდებლების მიხედვით. დანართიN 5და N 6). 
 

 საკუთარი სახსრების ანგარიშზე2019 წლიური გეგმაა ხარჯების მუხლში 115000,00 ლარი. 
აქედან: საქონელი და მომსახურეობა 113790,00 ლარი, სოციალური უზრუნველყოფის 
210,00 ლარი, სხვა ხარჯების მუხლში 1000 ლარი. არა ფინანსურიაქტივების ზრდის 
მუხლში 75746,00 ლარი. სულ ჯამურად 190746,00ლარი (იხ. დანართი ცნობა N 1 
საკუთარი სახსრები). 

 საკუთარი სახსრების ანგარიშზე ირიცხება ნაშთი (01/01/2019წ) 4861,25 ლარი.  
 

 აქედან: სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 132,23ლარი.  
 

 საანგარიშო პერიოდში მიღებული ვაუჩერული დაფინანსებიდან 29625,69 ლარი, ხარჯი  
შეადგენს 22234,37ლარს. 
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2019 წ მიღბული
ვაუჩერული

დაფინანსება სულ
29625,69 ლარი

ვაუჩერის ხარჯი სულ
22234,37 ლარი

2019 წლის საანგარიშო პერიოდში მიღებული
ვაუჩერული დაფინასება და ხარჯები

2019 წლის საანგარიშო
პერიოდში მიღებული
ვაუჩერული დაფინასება
და ხარჯები
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სურ. 5 

  (სურ. 5) ვაუჩერის ნაშთი 01/01/ 2020 წლის სათვის შეადგენს  12117,31ლარს აქედან:  2019 
წ საშემოდგომოდ მიღებული ჯგუფებისათვის მე-4 კვ. ჩამორიცხული თანხაა 2958,08  
ლარი; ხოლო  9159,23 ლარი  2018 წელს მოქმედი ჯგუფების ვაუჩერი. 

 
 ვაუჩერიდან გაწეული ხარჯია: 1)შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო 13308,86 ლარი;  2)დანამატი 3404,80 ლარი; 3) დასაქმებულ 
პირთა წინა ნსაახალწლო პრემია 1400,00 ლარი;  4)კავშირ გაბმულობის ხარჯი 7,00 ლარი; 
5) სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობის მუხლიდან შეძენილია, სასწავლო 
ჯგუფებისათვის, სწავლების პროცესში გამოსაყენებელი მატერიალური ფასეულობა 
სხვადასხვა მომწოდებლიდან 3903,71 ლარის; 6)დამქირავებლის მიერ გაწეული 
სოციალური დახმარებიდან გაცემულია 210,00 ლარი სულ ხარჯი 22234,37 ლარი. 

 
 საკუთარი სახსრების ანგარიშზე სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრა 

სტრუქტურის მიერ მე-3 კვარტალში ჩამორიცხული იქნა კოლეჯში ,, სამგზავრო 
ლიფტის“ შესაძენად და დასამონტაჟებლად 75745,73 ლარი, რომელიც შეთანხმების 
საფუძველზე ასახული იქნა საკუთარი სახსრების ცნობა N 1 -ის ძირითადი აქტივების 
შენობა ნაგებობის მუხლში. 

 2019 წლის 19 ნოემბერს ჩარიცხული იქნა ლიფტის შეძენა-დამონტაჟებისათვის შ.პ.ს 
,,რეალ სერვისს“ 72508,82 ლარი, სხვაობა 3236,91ლარი დარჩა ნაშთის სახით ანგარიშზე, 
რომელსაც დაემატა წინა წლის ნაშთი 132,23 ლარი. სულ ჯამით 3369,14 ლარი. 

  სულ საკუთარი სახსრების ანგარიშზე 2020 წლის 1/01-ისათვის ირიცხება 15486,45 ლარი 
მ.შ 3369,14 ლარი სსიპ სს ინფრასტრუქტურისაა და 12117,31 ვაუჩერის. 
 

 სულ გაერთიანებულად - საანგარიშო პერიოდში ანგარიშზე წლის დასაწყისში ნაშთია 
4861,25ლარი, მიღებულია დაფინანსება 105371,42 ლარი გაწეული ხარჯია 94746,22 ლარი 
ნაშთი 2020 წლის 1/01-ისათვის შეადგენს 15486,45 ლარს (იხ დანართი ანგარიშის ჯამური 
ბრუნვა ფორმა N 2 . დანართი საკუთარ სახსრებზე ცნობა N 2 , დანართი საკუთარი 
სახსრები ფორმა N E6 და ვაუჩერულ თანხების ხარჯებზე შექმნილი სამუშაო ცხრილი 
თვეების მიხედვით. 
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ვაუჩერის ნაშთი 01/01/2020 
წლისთვის 12117,31 ლარი

12117,31

9159,23

2958,08

სულ ნაშთი პერიოდისთვის
12117,31 (ლარი)

2018 წელს მიღებული
ჯგუფები 9159,23 ლარი

2019 წლის საშემოგომო
მიღების ჯგუფები 2958,08 
ლარი
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 სსიპ ,,შემოქმედებითი საქართველო“-მ 19 07/2019წლის N 6 მიღება ჩაბარების აქტით 

უსასყიდლოდ მუდმივ სარგებლობაში, განკარგვის უფლებით, ბალანსიდან ბალანსზე, 
გადასცა სსიპ კოლეჯს ,,ერქვანი“ ერთი ცალი საგამოფენო სტენდი ღირებულებით 
2124,00 ლარი.  
 

 
 

 

         წარდგენილია საქ.განათლების, მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროში 2019 წლის 6-თვის 
ბალანსი, იგზავნება კვარტალური და წლიური ანგარიში ელექტრონულად, საქ სტატისტიკის ეროვნულ 
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2019 წელს მიღებული საკუთარი
შემოსავლები სულ 110232,25 ლარი

75745,73

29625,69

4861,25

110232,25

94746,22

15486,45

ინფრასტუქტურის მიერ
,,ლიფტის" შეძენა მონტაჟის
თანხა 75745,73 ლარი
მოსწავლეთ ვაუჩერის თანხა
29625,69 ლარი

ნაშთი 2019 წლის
დასაწყისში 4861,25 ლარი

სულ შემოსავალი 110232,25 
ლარი

გაწეული ხარჯები სულ
94746,22 ლარი

ნაშთი 15486,45 ლარი

69%

31%

0%

კოლეჯის სრული ბიუჯეტი 2019 წელი

სუბსიდია 242987,00 ლარი

საკუთარი
შემოსავლები(ვაუჩერი და
სახელმწიფოს სხვა თანხები) 
110232,25 ლარი
ეკონომიკური
საქმიანობიდან მიღებული
სხვა შემოსავლები 0%
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სამსახურში,  კოლეჯში დასაქმებულ მუშაკებსა და მათზე დარიცხულ ხელფასზე. ასევე   ფინანსთა სამინისტროში 
იგზავნება  ინფორმაცია ელექტრონულად, თითოეულ  კვარტლის  და წლიურ ხარჯებზე,  მათ მიერ მოთხოვნილი 
ფორმით. შემოსავლების სამსახურში იგზავნება ყოველი თვის დეკლარაცია.  

           

 შესყიდვები    

 
    2019 წელს  სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელდა საქართველოს სახელმწიფო მოქმედი 
კანონით 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.  შესყიდვების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ სისიტემაში დარეგისტრირებულია 
45 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება. რომელთა საერთო ღირებულებამ შეადგინა 
114132,06 ლარი. 
 2019 განხორციელებილი შესყიდვები კვარტლების მიხედვით შემდეგნაირად 

ნაწილდება: 
 
პირველიკვარტალი 
ხელშეკრულება: 
1) N 1 შ.პ.ს "საქართველოს ფოსტა" საფოსტო-საკურიერო მომსახურეობის შეძენა. თანხით 10 
0,00 ლარი. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების მომსახურეობის გაწევა ხდებოდა 
სრულად 2019 წლის განმავლობაში,კოლეჯის საჭიროებისამებრ და ანგარიშსწორება 
ხორცილედებოდა პროგრამული დაფინანსებით. 
2) N 2 ს.ს „სილქნეტი“ ინტერნეტმომსახურეობა, თანხით 1400,00ლარი. ხელშეკრულებით 
აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა ხდებოდა სრულად 2019 წლის განმავლობაში და 
ანგარიშსწორება ხორცილედებოდა პროგრამული დაფინანსებით. 
3) N 3 შპს ,,მაგთიკომი” ჰოსტინგისმომსახურეობა, თანხით 84,00 ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა ხდებოდა სრულად 2019 წლის განმავლობაში და 
ანგარიშსწორება განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
 
4) N 4 ი.მ ,,ეთერ ჯაფარიძე” საკანცელარიო ნივთების შეძენა. თანხით 75,40 ლარი. აღნიშნუ 
ლი კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
5) N 5 ი.მ ,,კახაბერ ფარჯანაძე” სამეურნეო საქონელის შეძენა. თანხით 727,50 ლარი. აღნიშნუ 
ლი კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
6) N 6 შ.პ.ს ,,რომპეტროლ საქართველო” დიზელის საწვავის შეძენა. თანხით 4000,00 ლარი. ა 
ღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება ხდებოდა 2019 წლის განმავლობაში, კოლეჯის 
საჭიროებიდან გამომდინარე და ანგარიშსწორება განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით 
. 
7) N 7 შპს ,,გლობუსი ემ ბე” საკანცელარიო ნივთების შეძენა. თანხით 131,50 ლარი. აღნიშნუ 
ლი კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორება 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
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8) N 8 ი.მ. „ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი“ სამუშაო ტანსაცმელის შეძენა სტუდენტებისათვის. 
თანხით 902,55 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
9) N 9 შპს ,,ბი ემ სი გორგია” ელექტრო და სამეურნეო საქონელის შეძენა. თანხით 506,91 ლა 
რი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
ჯამში 2019 წლის პირველ კვარტალში, ვაუჩერული დაფინანსებით გაფორმებულია 3 
ხელშეკრულება საერთო თანხით 1540,96 ლარი. ხოლო პროგრამული დაფინანსებით 6 
ხელშეკრულება საერთო თანხით 6386,90ლარი. 
საერთო თანხით 7927,86 ლარი. 
მეორე კვარტალი 
10) N 10 შ.პ.ს "პენსან ჯორჯია" საბეჭდი ქაღალდის შეძენა. თანხით 297,50. ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამული დაფინანსებით. 
11) N 11 შ.პ.ს “RUBY“ სამინანქრე აღღურვილობის შეძენა. თანხით 656,00 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამული დაფინანსებით. 
12) N 12 შ.პ.ს "ჯ.სრტ სტუდიო" ვერცხლის ფორმების შეძენა. თანხით 1220,00. ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
13) N 13 შ.პ.ს„გივერეთ შირაზი“ მინანქრის ფერბის და სამინანქრე წებოს შეძენა. თანხით 150,0 
0 ლარი.აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
 
 
14) N 14 შპს „ჩემი ოფისი“ ფერადი პრინტერის კარტრიჯის შეძენა თანხით 290,00 
ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორება განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
15) N 15 შ.პ.ს „გლობუსი ემ ებე“ საკანცელარიო ნივთების შეძენა. თანხით 860,00 ლარი. აღნიშნუ 
ლი კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორება 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
16) N 16 სსიპ ,,საქართველოს ეროვნული არქივი” საარქივო მომსახურეობის შეძენა, თანხით 99 
9,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობის გაწევა მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
17) N 17 შპს „სერვ.ჯი“ ინტერნეტგვერდის დომენური სახელის მომსახურეობა. თანხით 30,00 
ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობის გაწევა ხდებოდა 2019 წლის განმავლობაში 
და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
18) N 18 შპს ,,ბი ემ სი გორგია” ელექტრო და სამეურნეო საქონელის შეძენა. თანხით 209,15 ლარ 
ი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
19) N19 შპს„დი.ეი.სი“ ელექტრო საქონელის შეძენა. თანხით 755,00 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
ვაუჩერული დაფინანსებით. 
20) N20 შ.პ.ს „ივერსი“ კომპიტერული მოწყობილობების შეძენა .თანხით 617,10 ლარი. აღნიშ 
ნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
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ჯამში: 2019 წლის მეორე კვარტალში, ვაუჩერული დაფინანსებით გაფორმებულია 3 
ხელშეკრულება საერთოთანხით1581,25 ლარი. ხოლო პროგრამული დაფინანსებით 8 
ხელშეკრულება საერთოთანხით4502,50ლარი. 
საერთოთანხით6083,75 ლარი. 
მესამე კვარტალი 
21) N21 ი.მ„ივანე აბულაძე“ კოლეჯის ღერბიანი ბეჭდებისა და შტამპების შეძენა , თანხით 190 
,00 აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა ვაუჩერული დაფინანსებით. 
22) N22 შპს. „პროტეჩი“ კოლეჯის სასწავლო კორპუსში ვიდეო სათვალთვალო სისტემის 
მონტაჟი. თანხით 3898,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობის გაწევა მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
23) N23 ი.მ. “რეალ სერვისი“ შშმ პირტათვის ლიფტის მონტაჟი, თანხით 74943,00 ლარი. აღნიშ 
ნული კომპანიისაგან მომსახურეობის გაწევა მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა სსიპ „საგნმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 
სააგენტო“-ს მიერ გადმოცემული თანხიდან. 
24) N24 ი.მ. “ავთანდილ გოგსაძე“ სამეურნეო ნივთები თანხით 480,00 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამულუი დაფინანსებით. 
ჯამში: 2019 წლის მესამე კვარტალში, პროგრამული დაფინანსებით გაფორმებულია 3 
ხელშეკრულება საერთოთანხით4568,00 ლარი. ხოლო სსიპ „საგნმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მიერ გადმოცემული თანხიდან, რომელიც 
კოლეჯს აესახება საკუთარი შემოსავლების მუხლში, 1 ხელშეკრულება თანხით 74943,00 ლარი 
საერთოთანხით79511,00 ლარი. 
მეოთხე კვარტალი 
25) N 25 ი.მ ,,ეთერ ჯაფარიძე” საკანცელარიო ნივთების შეძენა. თანხით 75,80 ლარი. აღნიშნუ 
ლი კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორება 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
26) N 27 შ.პ.ს “პენსან ჯორჯია“ საბეჭდი ქაღალდის შეძენა. თანხით 573,40 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამული დაფინანსებით. 
27) N 27 შ.პ.ს “RUBY“ სამინანქრე აღჭურვილობის შეძენა. თანხით 106,00 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამული დაფინანსებით. 
28) N 28 შ.პ.ს „გივერეთ შირაზი“ მინანქრის ფერბის და სამინანქრე წებოს შეძენა. თანხით 150,00 
ლარი.აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
29) N 29 შ.პ.ს "ჯ.სრტ სტუდიო" ვერცხლის ფორმების შეძენა. თანხით 315,00 ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
30) N30 სს„ქებული კლიმატი“ გაგრილების სისტემის წყლის ტუმბო. თანხით 3764,00 ლარი. აღ 
ნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
31) N 31 შ.პ.ს„გლობუსი ემ ებე“ საკანცელარიო ნივთების შეძენა. თანხით 1867,90 ლარი.აღნიშნ 
ული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
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32) N32 შპს„მირა“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 580,00 .ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამული დაფინანსებით. 
33) N33 შპს„სალი ელექტრონიქსი“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 747,30 ლარი. ა 
ღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსება დაფინანსებით. 
34) N34 ი.მ „რეზო მემანიშვილი“ სამეურნეო და ელექტრო საქონელი. თანხით 1546,45 ლარი. ა 
ღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
35) N35 ი.მ. „თამარ ხახუტაშვილი“ ელექტრონული ბიბლოთეკის პროგრამის შეძენა საქონელი. 
თანხით 600,00ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
36) N 36 შ.პ.ს„დაზგა“ ლაზერული ჭრის აპარატისათვის ცხაურის შეძენა. თანხით 4500 
00 ლარი.აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
 
37) N 37 ი.მ„ფრიდონ თომაძე“ სარემონტო სამონტაჟო სამუშაოები. თანხით 2700,00 
ლარი.აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
38) N 38 შპს ,,მაგთიკომი” ჰოსტინგისმომსახურეობა, თანხით 100,00 ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა ხდებოდა სრულად 2019 წლის განმავლობაში და 
ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
39) N 39 შპს ,,ელ+” სახანძრო უსაფრთხოების ნივთების შეძენა, თანხით 423,00 ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
40) N40 შ.პ.ს „ივერსი“ პროექტორის შეძენა. თანხით 1354,60 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან მომსახურეობა მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრ 
ამულუი დაფინანსებით. 
41) N 41 შპს ,,ბი ემ სი გორგია” ელექტრო და სამეურნეო საქონელის შეძენა. თანხით 658,00 ლ 
არი. აღნიშნული კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
42) N42 შპს„დი.ეი.სი“ ელექტრო საქონელის შეძენა. თანხით 96,00 ლარი. აღნიშნული 
კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა 
პროგრამული დაფინანსებით. 
6 
43) N43 ი.მ. “მანანა ბაკურაძე“ სატრანსპორტო მომსახურეობა. თანხით 350,00 ლარი. აღნიშნუ 
ლი კომპანიისაგან საქონლის მოწოდება მოხდა ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა 
განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
44) N44 შპს ,,მაგთიკომი” ჰოსტინგისმომსახურეობა, თანხით 84,00 ლარი. 
აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა ხდებოდა სრულად 2019-2020 წლის განმავლობაში 
და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამული დაფინანსებით. 
45) N45 შპს ,,დავით მომცემლიძე“ მიკროავტობუსი ფორდ ტრანზიტის სარეომონტო 
სამუშაოები. თანხით 120,00 ლარი. აღნიშნული კომპანიისაგან მომსახურეობა მოხდა 
ერთჯერადად და ანგარიშსწორბეა განხორციელდა პროგრამულუი დაფინანსებით. 
ჯამში: 2019 წლის მეოთხე კვარტალში, პროგრამული დაფინანსებით გაფორმებულია 20 
ხელშეკრულება საერთოთანხით20609,40 ლარი. 



 

20 
 

ჯამში 2019 წელს, კოლეჯის ადმინისტრაციის საქმიანობისათვის, კოლეჯის ახალი და ძველი 
კორპუსისათვის საჭირო სამეურნეო თუ სხვა ხარჯებისათვის პროგრამულიდაფინანსებით 
გაფორმებულია 37 ხელშეკრულება. საერთო თანხით 36066,85 ლარი. ხოლო ვაუჩერული დაფინ 
ანსებით 6 ხელშეკრულება საერთო თანხით 3122,21ლარი. 
ასევე 1 ხელშეკრულება რომელზეც ანგარიშსწორება ხორციელდებოდა სსიპ „საგნმანათლებლო 
და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მიერ გადმოცემული თანხიდან, 
.საერთოთანხით 74943,00ლარი. 
 
 
                                                  

 მატერიალური  რესურსების მართვა 

 2019 წლის 1-ლი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, კოლეჯს უწყვტად 
მიეწოდებოდა ელექტრო ენერგია წყალი და ბუნებრივი აირი. 

 2019 წლის ოთხივე კვარტალში, სასწავლებლის შინაგანაწესიდან გამომდინარე ვაჟა-
ფშაველასN10-ში ყოველდღიურად სუფთავდებოდა სასწავლო შენობის სასწავლო 
ოთახები ,კაბინეტები,სველი წერტილები. პირველი კვარტლის ბოლოს და მეოთხე 
კვარტლის დასაწყისში განხორციელდა შენობის და ეზოს გენერალური დასუფთავება. 

 2019 წელს კოლეჯის ინფრასტრუქტურა მომზადება სრული ავტორიზაციისთვის, 
კერძოდ საგანმანათლებო პროგრამის "ინფორმაციის ტექნოლოგიის 
მხარდაჭერა"განსახორციელებლად A; B; გარემოსთვის მოეწყო სასწავლო 
აუდიტორია, აგრეთვე საგანმანათლებლო პროგრამის "ბუღალტრული  
აღრიცხვა"განსახორციელებლად A; B; გარემოსათვის მოეწყო სასწავლო აუდიტორია. 

 ავტორიზაციის მოთხოვნების სრულად შესაბამისობის რეკომენდაციების მიხედვით 
კოლეჯში დამონტაჟდა სასწავლებლის კორპუსში მეორე სართულზე ასასვლელი ლიფტი 
შშმ პირებისათვის. 

  აპრილის თვეში, სასწავლებლის ბალანსზე რიცხულ გურგენიძის ქ N10-ში მდებარე 
შენობა ნაგეგობას ჩაუტარდა გენერალური დასუფთავება, ეზო გასუფთავებული იქნა 
სარეველა ბალახებისგან, ხოლო ეზოში არსებულ ფუტკარს ოჯახებს ჩაუტარდათ 
დათვალიერება და მიეცა ფუტკრის ტკიპის საწინააღმდეგო პრეპარატი. 

 25-26 მაისს სასწავლებელი მონაწილეობდა საქართველოს დამოუკიდებლობის 101 წლის 
იუბილისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიბაში ქალაქ ქუთაისში, სადაც წარდგენილი 
გვქონდა ჩვენი სტუდენტების მიერ დამზადებული საუველირო და მომინაქრებული 
ნამზადი. 

 კოლეჯის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება განახლება მიმდინარეობდა 
შესაძლებლობისთანავე.  

 დამხმარე თანამშრომლისთვის მოეწყო სამუშაო გარემო(ოთახი) მოთხოვნის შესაბამისად 
შეუძინეთ სამუშაო იარაღები. 

 ავტორიზაციის სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
მიზნით, კოლეჯში დამონტაჟდა ვიდეო სათვალთვალო  სისტემა და მიმდინარეობს 24 
საათიანი ვიდეომონიტორინგი. 

 2019 წლის 3 სექტემბერს შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო 
სიტუაციების მართვის სამსახურმა ჩაატარა ვაჟა-ფშაველას ქ#10 მდებარე კოლეჯის 
" ერქვანი" დეტალური სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება (გამოკვლევა). 
შემოწმების(გამოკვლევის) დროს გამოვლენილი სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების 
დარღვევათა აღმოფხვრის მიზნით, კოლეჯს მიეცა რეკომენდაციები და განისაზღვრა 
მოწესრიგების ვადები თვეების მიხედვით. რომლის შესრულებასაც მივყვებით 
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მითითებული გრაფიკის მიხედვით. შენიშვნა: ღონისძიება გაგრძელდება 2020 წელს და 
აისახება სამოქმედო გეგმაში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კუთხით. 
 

  კოლეჯის საავარიო კიბეს ჩაუტარდა გამაგრების სამუშაოები და განხორციელდა 
გასასვლელი ბაქნების გადახურვა. 
 

 გურგენიძის ქ N10-ში მდებარე კოლეჯის შენობა რომელიც სამ კილომეტრზე მეტადაა 
დაშორებული კოლეჯის სასწავლო კორპუსიდან, დაცვის მიზნით აუცილებელია ვიდეო 
სათვალთვალო სისტემის აღდგენა, რომელიც გაიწერება 2020 წლის გეგმაში და 
მატერიალური რესურსების კოორდინატორის სამუშაო გეგმაში. 
 

 კოლეჯის არსებული ქონება დანომრილია და განაწილებულია კაბინეტების მიხედვით 
თანამშრომლებზე მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე რაოდენობრივად და 
თანხობრივათ. ეტაპობრივად ხორციელდება კონტროლი ჩაბარებულ მატერიალურ 
ფასეულობის შენახვასა და გამოყენებაზე.  

 წლის განმავლობაში არ ყოფილა შემჩნეული ფასეულობის განზრახ დაზიანების 
შემთხვევა. 

 სამოქმედო გემით გათვალისწინებული იყო სტუდენტებისთის  საერთო საცხოვრებლის 
და სასწავლო სახელოსნოების მშენებლობის საკითხის დასმა და განხორციელება, თუმცა 
აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა 2019 წელს ვერ მოხერხდა და გადავა 2020 წლის 
გეგმაში.  

 
  
       
 

 პირველადი დახმარების მედ. პუნქტი 
 

  
2019-წელს პირველადი დახმარება გაეწია როგორც მოსწავლეებს ასევე თანამშრომლებს. 
მედდის მიერ მოსწავლეებთან და თანამშრომლებთან ჩატარდა საუბრები ეპიდსიტუაციებიდან 
გამომდინარე იმუნიზაციის აუცილებლობაზე და თავდაცვის პირველად საშუალებებზე. ასევე 
ჩავუტარდა საუბარი ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე ( სიგარეტი, ალკოჰოლი, 
ნარკომანია ) . მედპუნქტი მოთხოვნის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იყო პირველადი 
დახმარების მედიკამენტებით. 
     2019-წლის განმავლობაში სულ დახმარება გაეწია 80-პიროვნებას, როგორც მოსწავლეს ასევე 
მომსახურე პერსონალს. 
   

 
 შიდა ქსელის ადმინისტრირება  

 
   2019-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. 
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    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. 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე 
წარმატებით განხორციელდა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული, ,,ელექტროობის“; ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერა“; 
,,ბუღალტრული აღრიცხვა“ 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 
 

 წლის მანძილზე სულ შემოსულია eflow-სისტემით და საქ. ფოსტის მეშვეობით 125-
წერილი და ბრძანება, გავიდა 106-წერილი და ცნობა, შემოვიდა 115- განცხადება. ყველა 
ინფორმაცია ადრესატზე მიწოდებული იქნა საჭიროებისამებრ მოთხოვნის შესაბამისად 
აღნიშნულ დროზე. 

 კოლეჯში ფუნქციონირებს ოთხი ბრძანების წიგნი, კოლეჯის  დირექციის მიერ, 2019--
წელში სულ გამოიცა საჭიროებიდან გამომდინარე შესაბამისი აქტი ბრძანებისა სულ 176 
მათ შორის : 

1) ,, საკადრო “ 41-ბრძანება . 
2) ,, ორგანიზაციული “ 87-ბრძანება. 
3) ,, მივლინების “ შესახებ 41-ბრძანება. 
4) ,, კონტინგენტის მოძრაობის “ შესახებ 7-ბრძანება. 
 ყველა ბრძანება, გამოცემის თარიღით, დროულად იქნა ასახული ,, eflow “-სისტემაში. 
 
 მივლინებები ქვეყნის შიგნით, სულ გამოყენებულია 41-მივლინება: 

I-კვარტალში მივლინებით იმყოფებოდნენ: 
1) ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით ქ. თბილისში განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2019-წ. 22.01-დან 25. 01-მდე. პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისათვის 
ორგანიზებულ შეხვედრაზე დასაწრებლად 
2) დ/მ ოშხერელი ილია გამოძახებით ქ. თბილისში სასტუმრო ,, კრონ პალასში “ 
2019-წლის 11.02-დან 15.02-მდე “ პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის 
მიერ ორგანიზებულ ვორქშოფზე დასაწრებლად. 
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3) ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით ქ. თბილისი განათლების 
ხარისხის განვით.ეროვნ.ცენტრი 2019-წ 05.03-დან 08.03-მდე. ავტორიზაციის განაცხადის 
შეტანის მიზნით შესავსები სტატუსისი მაძიებლის თვითშეფასების ფორმასთან დაკავშირებით 
კონსულტაციის გავლის მიზნით. 
4) დ/მ ოშხერელი ილია გამოძახებით ქ. თბილისში განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 2019-წ. 20. 03-დან 23.03-მდე. საინფორმაციო შეხვედრაზე დასასწრებლად. 
5) პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი დავით ნასარიძე გამოძახებით ქ. 
თბილისი საქ. პარლამენტის შენობაში ორგანიზებულ თემატური მიკვლევის ჯგუფის 
საინფორმაციო შეხვედრაძე დასასწრებლად 2019-წ.20.03-დან 23.03-მდე. 
6) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი ,, ელექტროობა “ -ის სპეციალობის 
N48-ე ჯგუფისათვის საჭირო სახარჯი მასალისა და უნიფორმების შეძენისა და კოლეჯში 
ტარნსპორტირების მიზნით 2019-წ. 20.03-დან 23.03-მდე. 
7) მასწავლებელი ლელა გოგრიჭიანი გამოძახებით ქ. თბილისი გლდანის პროფესიული 
მომზადების ცენტრი 2019-წ. 25.03-დან 29.03-მდე. ორგანიზებულ ვორქშოფზე დასასწრებლად. 
სულ I-კვარტალში გაიცა 7-მივლინება მათშორის 6-გამოძახებით . 
 
II-კვარტალში მივლინებით იმყოფებოდნენ: 
1) დირექტორის მოადგილე ილია ოშხერელი და სასწავლო პროცესისა და საწავლო 
საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი ქეთევან რატიანი გამოძახებით ქ. ქობულეთი საქ. განათლების 
მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და გაეროს განვითარების პოგრამის 
ერთობლივ სამუშაო შეხვედრაზე დასაწრებლად 2019-წ. 11.04-დან. 15.04-მდე. 
2) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე და მძღოლ ლოჯისტიკი ფრიდონ გორგასლიძე გამოძახებით ქ, 
თბილისი საქ. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2019-წ. 23. 
04-დან 25.04-მდე დირექტორის შესრჩევი კონკურსის მეორე ეტაპის გასავლელად. ფორდ 
ტრანზიტზე გამოიყო 90-( ოთხმოცდაათი ) -ლიტრი დიზელის საწვავი. 
3) ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით ქ.თბილისი განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2019-წ. 29.04-დან 02. 05-მდე. ავტორიზაციის 
განაცხადის შეტანის მიზნით შესავსები სტატუსისი მაძიებლის თვითშეფასების ფოემასთან 
დაკავშირებით კონსულტაციის გავლის მიზნით. 
4) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი ჰიგიენური საშუალებების და 
პროფესიული უნარების განვითარების, სასკოლო სასერტიფიკატო პროგრამის 
განხორციელებისათვის საჭირო , მემინქრების ჯგუფისათვის სახრჯი მასალის სახელმწიფო 
შესყიდვების განხორციელების მიზნით 2019-წ. 05.05-დან 10.05-მდე. 
5) მძღოლ ლოჯისტიკი ფრიდონ გორგასლიძე ქ. თბილისი 2019-წ 08.05-დან 10. 05-მდე. 
შესყიდული საქონლის კოლეჯ ,, ერქვანი „-ში ტარნსპორტირების მიზნით. გამოიყო დიზელის 
საწვავი 90 ( ოთმოცდაათი ) ლიტრი. 
6) კოლეჯ ,, ერქვანი „-ს ადმინისტრაცია და მასწავლებლები განათლების 
სამინისტროს გამოძახებით ქ. ქუთაისი 26-მაისის ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად 
2019-წ. 25.05-დან 27.05-მდე. 
 
7) პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი დავით ნასარიძე გამოძახებით ქ. 
თბილისში, გაეროს განვითარებისა და ხელშეწყობის პროგრამის UNDP-ის ოფისში 2019-წ. 09. 
06-დან 13. 06-მდე. საინფორმაციო შეხვედრაზე დასაწრებლად. 
8) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი 2019-წ. 11.06-დან. 15.06-მდე  ,, 
ინფორმაციული ტექნოლოგია “ და ,, ბუღალტრული აღრიცხვა “ -ის დამატებასთან 
დაკავშირებით ინვენტარისა და აღჭურვილობის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების 
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მიზნით. 
სულ II-კვარტალში გამოიცა 8-ბრძანება მ/შ 5-გამოძახებით. 
 
III-კვარტალში მივლინებით იმყოფებოდნენ: 
1) პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი დავით ნასარიძე გამოძახებით ქ. 
ქობულეთი საზოგადოებრივი კოლეჯი ,, ახალი ტალღა “ კოლეჯების მიღწევები, გამოწვევები 
და განვითარების ხედვები საინფორმაციო შეხვედრაზე დასაწრებლად. 2019-წ. 10. 07-დან 
14.07-მდე. 
2) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ. თბილისი სსიპ საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ,,ლიფტის’’ მშენებლობასთან 
დაკავშირებით 2019-წ. 11. 07-დან 14. 07-მდე. 
3) ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი ეთერ ჭელიძე გამოძახებით ქ. თბილისი საქ. 
განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2019-წ. 29.09-დან 02.10-მდე. 
,,ინკლუზიური განათლების განვითარების ხელშეწყობა პროფესიული განათლების 
საფერხურზე „ 
4) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ. თბილისი საქ. განათლების მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ,,ინკლუზიური განათლების განვითარების ხელშეწყობა 
პროფესიული განათლების საფერხურზე „ 2019-წ. 25.07-დან 28. 28-მდე. 
5) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე და ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახე 
ბით ქ.თბილისი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2019-წ. 29.07-დან 01. 
08-მდე. ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე დასასწრებლად. 
6) ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით ქ.ბათუმი ,, შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი “ 2019-წ. 11.08-დან 16.08-მდე. 
თვითშეფასების ახალი სტანდარტების შესახებ ორგანიზებულ ტრენინგზე დასასწრებლად. 
 
7) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ,თბილისი 2019-წ. 13.08-დან. 15.08-მდე 
კოლეჯის სახელმწიფო ღერბიანი ბეჭდების, შტამპების და ფაქსიმილების კოლეჯში შემოტანის 
მიზნით. 
8) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე და მძღოლ ლოჯისტიკი ფრიდონ გორგასლიძე გამოძახებით 
ქ.თბილისი საქ. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2019-წ. 22. 
08-დან 24.08-მდე ,,პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამების მიმდინარეობის 
განხილვასთან დაკავშირებით“ შეხვედრა მინისტრის მოადგილესთან . ფორდ ტრანზიტზე 
გამოიყო 90-( ოთხმოცდაათი ) -ლიტრი დიზელის საწვავი. 
9) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ,თბილისი საქ. განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2019-წ. 09. 09-დან 06.09-მდე კონკურსის 
წარმატებით გავლის თანახმად პირადი საბუთების წარსადგენად. 
10) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ,თბილისი საქ. განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2019-წ. 16. 09-დან 20.09-მდე 
გამოსაცდელი 6-თვის ვადით დანიშვნის ბრძანების გაცნობის გამო. 
11) პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი დავით ნასარიძე გამოძახებით ქ. 
თბილისში განათლების მართვის საინფორმაციო სისიტემა 2019-წ. 22. 09-დან 26.09-მდე. 
,,აპლიკანტთა რეგისტრაციის შესახებ“ ტრენინგზე დასაწრებლად. 
12) სასწავლო პროცესისა და საწავლო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი ქეთევან რატიანი გამ 
ოძახებით ქ. თბილისი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 2019-წ. 26.09-დან. 
29.09-მდე. ,,არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტატთა ტრენინგზე“ 
დასასწრებლად. 
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13) ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი ეთერ ჭელიძე გამოძახებით ქ. თბილისი 
საქ. განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2019-წ. 29.09-დან 
02.10-მდე. სამუშაო შეხვედრაზე დასასწრებლად. 
III-კვარტალში გამოიცა 13-ბრძანებამ/შ 12-გამოძახებით. 
1) პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი დავით ნასარიძე გამოძახებით ქ. 
ქუთაისი პროფესიული კოლეჯი ,, იბერია “-ში 2019 -წ. 17.10-დან. 20-10-მდე ,, გაეროს 
განვითარების პროგრამის დაფინანსებით ექსტრაკულიკულარულ ორგანიზებულ ტრენინგზე“ 
დასასწრებლად. 
2) სასწავლო პროცესისა და საწავლო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი ქეთევან რატიანი გამ 
ოძახებით ქ. თბილისი რუსთაველის ფონდის საკოფერენციო დარბაზში საინფორმაციო 
შეხვედრაზე დასაწრებლად 2019-წ. 17.10-დან. 20.10-მდე. 
3) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ. თბილისი კოლეჯისათვის სხვადსხვა 
დასახელების საკანცელარიო და სამეურნეო და ჰიგიენური ნივთების შესაძენად 2019-წ. 
23.10-დან 29.10-მდე. 
 
4) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე და პროფორიენტაცია კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 
დავით ნასარიძე გამოძახებით ქ. თბილისი გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი 
ევროკავშირის პროექტის ,, SKILLS4JOBS “ მე-2 ფაზის წარდგენის რონისძიებაზე დასასწრებლად 
2019-წ. 28.10-დან. 31.10-მდე. 
5) სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი გოჩა ნატმელაძე გამოძახებით 
ქ. თბილისი ტექნოპარკში ,,პროფესიული ფაბლაბების კოორდინატორების ტრენინგზე’’ 
დასაწრებლად 2019-წ. 17.11-დან 24.11-მდე. 
6) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე გამოძახებით ქ. თბილისი საქ. განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტი სამინისტრო 2019-წ 01.12-დან 04.12-მდე ,,მინისტრის მოადგილესთან 
(თ. ქიტიაშვილი) და პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელო-ბასთან და პროფესიული კოლეჯების დირექტორებთან შეხვედრაზე 
დასაწრებლად. 
 
7) დირექტორი ფრიდონ ბუაძე დირექტორის მოადგილე ილია ოშხერელი გამოძახებით ქ.თბი 
ლისი სასტუმრო ,, რედისონ ბლუ ივერია “ 2019-წ. 09.12-დან 13.12-მდე. გაეროს განვითარების 
პროგრამის ( UNDP ) საქ. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტი სამინისტრო 
ერთობლივი ძალისხმევით ორგანიზებულ ვორქშოფზე ,,მეწამეობა” დასსაწრებლად. 
8) ხარისხის მართვის მენეჯერი დარეჯან ჭელიძე გამოძახებით ქ. თბილისი კოლეჯი ,, 
სპექტრი “ 2019-წ 08.12-დან 13.12-მდე. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგზე დასასწრებლად. 
9) შესყიდვების სპეციალისტი მამუკა დვალი ქ თბილისი კოლეჯ ,, ერქვანი “-ს საგამოფენო 
სტენდის ქ. თბილისიდან კოლეჯში ტრანსპორტირების მიზნით 2019-წ. 10.12-დან 2018-წ. 
15.12-მდე. 
10) დ/მ ილია ოშხერელი გამოძახებით ქ.თბილის გაეროს განვითარების პროგრამის ( UND 
P ) ორგანიზებით სასტუმრო ,, ბეთს “-ში ,, პროექტის იდეისა და შემუშავების “ თაობაზე 
დასაწრებლად 2019-წ. 17. 12-დან 21.12-მდე. 
11) სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი გოჩა ნატმელაძე გამოძახებ 
ით ქ. თბილისი საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი cisko-IT Essentials-is პროგრამაში 
ინსტრუქტორების სასრთიფიკაციო ფინალურ გამოცდაზე 2019-წ. 19.12-დან 22.12-მდე. 
12) ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი ეთერ ჭელიძე გამოძახებით ქ. თბილისი საქ. 
განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2019-წ. 22.12-დან 25.12-მდე. 
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,,ინკლუზიური პროფესიული განათლების თემაზე “2019-წლის შემაჯამებელ შეხვედრაზე 
დასასწრებლად. 
IV-კვარტალში სულ გამოიცა 12-ბრძანება მ/შ 10-გამოძახებით. 
კოლეჯის  2019 წლის ანგარიშის მომზადებისთვის გამოყენებულია, კოლეჯის მენეჯერების და 
სხვა პერსონალის წლიური ანგარიშები. 

 

 

კოლეჯის დირექტორი                                                      /  ფ. ბუაძე / 


