
სსიპსაზოგადოებრივიკოლეჯის,,თბილისის ხელოვნების კოლეჯის“ შინაგანაწესი 

კარი I. შესავალიდებულებანი 

მუხლი 1. შინაგანაწესისრეგულირებისსფერო, მიზნები 1. 

საჯაროსამართლისიურიდიულიპირის – საზოგადოებრივიკოლეჯის „თბილისის 

ხელოვნების კოლეჯი“ (შემდგომში – ,,კოლეჯი“) შინაგანაწესი (შემდგომში – შინაგანაწესი) 

აწესრიგებსიმშრომითდასასწავლოპროცესთანდაკავშირებულურთიერთობებს, 

რომლისმხარესაცწარმოადგენსკოლეჯი, დასაქმებული, პროფესიულისტუდენტი 

(შემდგომში – ,,სტუდენტი“) დატრენინგ - კურსისმსმენელი (შემდგომში ,,მსმენელი“).  

2. შინაგანაწესისმიზანია:  

ა)კოლეჯსადადასაქმებულპირთაშორისსამსახურებრივიურთიერთობებისრეგულირებაუ

რთიერთპატივისცემისდათანამშრომლობისპრინციპებისსაფუძველზე; 

ბ) შრომისადასწავლისდისციპლინისდაცვა;  

გ) 

შრომითდასასწავლოურთიერთობებთანდაკავშირებულისაკითხებისმოწესრიგებასაქართვ

ელოსკანონმდებლობითდადგენილიმოთხოვნებისადაკოლეჯისსპეციფიკისგათვალისწინ

ებით;  

დ) უსაფრთხოდაჯანსაღისამუშაოდასასწავლოგარემოსშექმნა;  

ე) დასაქმებულთა, 

სტუდენტთადამსმენელთაუფლებებისადათავისუფლებებისხელშეწყობა;  

ვ) შრომისსამართლიანიანაზღაურება;  

ზ) შრომისდისციპლინისუზრუნველყოფადადისციპლინისდარღვევისპრევენცია;  

თ) ეთიკურინორმებისდაცვისუზრუნველყოფა.  

3.წინამდენარეშინაგანაწესისშესრულებისვალდებულებაეკისრებაყველადასაქმებულპირს, 

პროფესიულსტუდენტს, მსმენელს, 

მათკანონიერწარმომადგენლებსდაყველაიმპირსვისზეცვრცელდებამისიმოქმედება.  

4.კოლეჯიუზრუნველყოფსშინაგანაწესისდაინტერესებულპირთათვისგაცნობისშესაძლებ

ლობას.  

5. დასაქმებულთა, 

პროფესიულსტუდენტთადამსმენელთამიერწინამდებარეშინაგანაწესისნორმათადარღვევ

აგამოიწვევსკოლეჯისმიერდისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომებისგამოყენებას.  

მუხლი 2. შინაგანაწესისწყაროები 

წინამდებარეშინაგანაწესიშემუშავებულიასაქართველოსკონსტიტუციის, 

საქართველოსორგანულიკანონის ,,საქართველოსშრომისკოდექსის“, 

საქართველოსკანონის „პროფესიულიგანათლებისშესახებ“, 

,,საქართველოშითამბაქოსკონტროლისშესახებ" 

საქართველოსკანონისდასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის 2013 



წლის20 დეკემბრის 

N206/ნბრძანებითდამტკიცებულისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირის – 

საზოგადოებრივიკოლეჯი ,,თბილისის ხელოვნების კოლეჯის“- 

სწესდებისადამოქმედიკანონმდებლობისნორმათასაფუძველზე.  

მუხლი 3. შინაგანაწესისმოქმედებისსფერო 

1. შინაგანაწესიწარმოადგენსკოლეჯისმიერდასაქმებულთან, პროფესიულსტუდენტთან, 

მსმენელთანან/დამისკანონიერწარმომადგენელთანდადებულიხელშეკრულებისშემადგენ

ელ, განუყოფელნაწილს, თუამავეხელშეკრულებითსხვარამარარისდადგენილი.  

2. 

მხარეთამიერხელშეკრულებითშესაძლებელიაგანისაზღვროსშინაგანაწესისაგანგანსხვავებ

ულიწესები, 

რაცარუნდააუარესებდესდასაქმებულისადასტუდენტის/მსმენელის/კანონიერიწარმომად

გენლისმდგომარეობას. 

 3. 

თუშინაგანაწესისდახელშეკრულებისნორმებიმხოლოდავსებენდაარცვლიანერთმანეთს, 

ყველანორმაინარჩუნებსძალასდაგანიხილება, როგორცერთიხელშეკრულება, 

ხოლოთუცვლიან - უპირატესობაენიჭებაუახლესითარიღითგაფორმებულნორმას. 4. 

ურთიერთობები, რომელიცარწესრიგდებაწინამდებარეშინაგანაწესით, 

რეგულირდებამხარეთაშორისგაფორმებულიხელშეკრულებით, 

დირექტორისმიერგამოცემულიინდივიდუალურიადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივიაქტებითდასაქართველოსმოქმედიკანონმდებლობით. მუხლი 

4. შინაგანაწესისშესრულებისკონტროლი 

1. 

პროფესიულსტუდენტთადამსმენელთამიერკოლეჯისშინაგანაწესისშესრულებისკონტრო

ლიხორციელდებაკოლეჯისდირექტორისმოადგილისმიერ, 

ხოლოდასაქმებულისმიერკოლეჯისშინაგანაწესისშესრულებისკონტროლსახორციელებს

უშუალოუფროსი (არსებობისშემთხვევაში), 

კოლეჯისდირექტორიდადირექტორისმოადგილე.  

2. პირველიპუნქტითგათვალისწინებულიშინაგანაწესისკონტროლიგულისხმობს: 

ა) 

დასაქმებულთადაპროფესიულსტუდენტთა/მსმენელთაკოლეჯში/სამსახურშიგამოცხადე

ბისადაწასვლისმონიტორინგს;  

ბ) გაწეულისამუშაოსშესახებანგარიშისშეფასებას; 

გ) შინაგანაწესიდან, 

მხარეთაშეთანხმებითანმოქმედიკანონმდებლობიდანგამომდინარესხვამართლზომიერმე

თოდებს.  

3. 

შინაგანაწესისშესრულებისმონიტორინგისშედეგებისაბოლოოჯამშიწარედგინებაკოლეჯი

სდირექტორს, 



რომელიცუფლებამოსილიაშინაგანაწესისნორმებისშეუსრულებლობისშემთხვევაში, 

გამოიყენოსდისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომები. 

მუხლი 5. კოლეჯისსტრუქტურა 

1. კოლეჯისსტრუქტურაშედგებაკოლეჯისდირექციის, ადმინისტრაციის, 

დამხმარეპერსონალის, პედაგოგიურირესურსის, შტატგარეშეთანამშრომლებისა 

(ასეთისარსებობებისშემთხვევაში).  

2. კოლეჯისადმინისტრაციული, დამხმარეპერსონალის, პედაგოგიურირესურსის, 

შტატგარეშეთანამშრომლებისდანიშვნასდამათუფლება-

მოვალეობებსარეგულირებსთანამდებობაზედანიშვნისშესახებდირექტორისინდივიდუა

ლურიადმინისტრაციულ - სამართლებრივიაქტი, 

დირექტორისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივიაქტითდამტკიცებულისამუშაოაღწერილობები, 

მათთანდადებულიშრომითიხელშეკრულება (ასეთისარსებობისშემთხვევაში). 

კარი II. შრომისგანაწესი 

თავი I. ზოგადიდებულებანი 

მუხლი 6. შინაარსი 

1. ამკარშიგანხილულიაშრომითურთიერთობასთანდაკავშირებულიშემდეგისაკითხები:  

ა) დასაქმებისმსურველთათვისდადგენილიძირითადიდადამატებითიმოთხოვნები; 

ბ) შრომითიურთიერთობისგამომრიცხავიგარემოებანი; 

გ) დასაქმებისმსურველთა, 

პროფესიულიგანათლებისპედაგოგთაშერჩევადასამსახურშიაყვანისგაფორმება;  

დ) სამსახურშიმიღებისასწარსადგენიდოკუმენტები;  

ე) სამუშაოსშესრულებისადგილი; ვ) შრომითიურთიერთობისშეჩერებადაშეწყვეტა;  

ზ) სამუშაო, დასვენებისდაშესვენებისდრო; თ) 

გაცდენილისამუშაოდროისსაპატიოდდაარასაპატიოდჩათვლა;  

ი) არასამუშაოდროსსამუშაოადგილზეყოფნისწესი;  

კ) დამსაქმებლისადადასაქმებულისუფლება–მოვალეობანი;  

მ) ეთიკისნორმები;  

ნ) შვებულება;  

ო) მივლინება;  

პ) დასაქმებულისწახალისებადადისციპლინურიპასუხისმგებლობა;  

ჟ) შრომითიდავა;  

რ) შრომისანაზღაურება, მუშაობისსტაჟისდადასტურება;  



ს) კოლეჯისტერიტორიაზესტუდენტების, მსმენელებისდათანამშრომლების, ასევე, 

მესამეპირთაქცევისადაგადაადგილებისწესები 

ტ) დავალება-მითითებათათანამშრომლებამდედაყვანისწესი. 

 

 

თავი II. შრომითიურთიერთობისწარმოშობა 

მუხლი 7. დასაქმებისმსურველთათვისდადგენილიძირითადიდადამატებითიმოთხოვნები 

1. კოლეჯშისამუშაოდმიიღება 18 წლისასაკსმიღწეულიქმედუნარიანიპირი, 

რომელიცფლობსსაქართველოსსახელმწიფოენასდააქვსსათანადოცოდნადაუნარები.  

2. 

სამსახურშიმიღებასთანდაკავშირებულდამატებითმოთხოვნებსსაჭიროებისშემთხვევაშიგ

ანსაზღვრავსკოლეჯისდირექტორი. 

 

მუხლი 8. შრომითიურთიერთობისგამომრიცხავიგარემოებანი 

1. კოლეჯთანშრომითიურთიერთობისგამომრიცხავიგარემოებებია:  

ა) ქმედუუნარობა;  

ბ) პირისწინასწარიგამოძიებისაანპატიმრობაშიყოფნა;  

გ) ნასამართლეობა, თუიგიმოხსნილიანგაქარწყლებულიარარის;  

დ) სასამართლოსმიერშესაბამისისაქმიანობისუფლებისჩამორთმევა;  

ე) 

წინამდებარეშინაგანაწესითადასამუშაოსსპეციფიკისგათვალისწინებითკოლეჯისმიერმო

თხოვნილიინფორმაციის/ დოკუმენტაციისწარმოუდგენლობა; 

ვ)სხვაობიექტურიგარემოება.  

2. დასაქმებული, 

ანდასაქმებისმსურველიპირივალდებულიაამმუხლისპირველიპუნქტითგათვალისწინებუ

ლიგარემოების/ებისარსებობისშემთხვევაშიდაუყოვნებლივაცნობოსკოლეჯს. 

მუხლი 9. დასაქმებისმსურველთა, 

პროფესიულიგანათლებისპედაგოგთაშერჩევადასამსახურშიაყვანისგაფორმება 

 1. კოლეჯისმიერდასაქმებისმსურველთაშერჩევისას, 

კანდიდატთანგასაუბრებასთანერთად, 

შესაძლებელიაგამოყენებულიიქნასკონკურსითშერჩევისწესიც.  

2. 

კანდიდატთაკონკურსისწესითშერჩევისასკოლეჯიხელმძღვანელობსმოქმედიკანონმდებ

ლობითდადგენილიწესებისშესაბამისად.  



3. 

დასაქმებისმსურველიპირისსამუშაოზემიღებასთანდაკავშირებითსაბოლოოგადაწყვეტილ

ებასიღებსკოლეჯისდირექტორი, 

ხოლოკონკურსისშემთხვევაშისაამისოდშექმნილისაკონკურსოკომისია.  

4. 

პირისსამსახურშიაყვანაფორმდებაწერილობითიშრომითიხელშეკრულებითან/დაკოლეჯ

ისდირექტორისმიერგამოცემულიინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-

სამართლებრივიაქტით, გამოსაცდელივადითანმისგარეშე. 

 5. 

პროფესიულიგანათლებისმასწავლებელიშეიძლებაიყოსუმაღლესიგანათლებისანპროფესი

ულიგანათლებისპროფესიულიგანათლების IV ან V 

საფეხურისკვალიფიკაციისმფლობელიანპირი, 

რომელსაცაქვსშესაბამისიპროფესიითმუშაობისარანაკლებ 3 წლისგამოცდილება. 

 6. 

შესაბამისიპროფესიულისტანდარტითშესაძლებელიადადგინდესპედაგოგთათვისდამატე

ბითიმოთხოვნები.  

7. პედაგოგთაშერჩევისასგარდაწინამდებარეშინაგანაწესისმე-10 

მუხლითმოთხოვნილიდოკუმენტებისწარმოდგენისაკოლეჯისხარისხისმენეჯერიწარმოდ

გენილიდოკუმენტაციისშემოწმებისსაფუძველზეადგენსპედაგოგობისმსურველიპირისკვა

ლიფიკაციისშესაბამისობას ,,პროფესიულიგანათლებისშესახებ“ 

საქართველოსკანონისდაშესაბამისიპროფესიულისტანდარტითდადგენილმოთხოვნებთან

. 

 8. 

პროფესიულიგანათლებისპედაგოგთაშესარჩევადასევეშესაძლებელიაგამოყენებულიიქნას 

1- ლიპუნქტითგათვალისწინებულიკონკურსისწესი. 

 

მუხლი 10. სამსახურშიმიღებისასწარსადგენიდოკუმენტები 

1. კოლეჯშიდასაქმებისმსურველიპირივალდებულია, 

წარმოადგინოსშემდეგიდოკუმენტაცია: 

ა) CV, ანავტობიოგრაფია (ქართულენაზე); 

ბ)განათლებისანშესაბამისიკვალიფიკაციისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი; 

გ) პირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტის (პასპორტი) ასლი; 

დ) ფოტოსურათი, ¾-ზე 2 ცალი;  

ე) სამუშაოგამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელიდოკუმენტი 

(საჭიროებისშემთხვევაში);  

ვ) ინფორმაციასაბანკორეკვიზიტებისშესახებ; 



ზ) დასკვნაჯანმრთელობისმდგომარეობისშესახებ 

(მოთხოვნისანდასაქმებულისსურვილისშემთხვევაში);  

თ) 

სამუშაოსშესრულებასთანდაკავშირებულინებისმიერისხვადოკუმენტიმოთხოვნისანდასა

ქმებულისსურვილისშემთხვევაში. 

 2. წარმოდგენილიდოკუმენტაციაინახებადასაქმებულისპირადსაქმეში, 

რომელსაცაწარმოებსკოლეჯშისაამისოდუფლებამოსილითანამშრომელი.  

3. 

დოკუმენტაციისწარუდგენლობაშესაძლებელიაგახდესპირისსამუშაოზემიღებაზეუარისთ

ქმისანუკვეგაფორმებულიშრომითიურთერთობისშეწყვეტისსაფუძველი.  

4. 

კოლეჯშიდასაქმებისმსურველივალდებულიადამსაქმებელსაცნობოსყველაიმგარემოების

შესახებ, 

რომელმაცშეიძლებახელიშეუშალოსსამუშაოსშესრულებაშიანსაფრთხეშეუქმნასდამსაქმებ

ლისანმესამეპირისინტერესებს. 

 

 

მუხლი 11 . სამუშაოსშესრულებისადგილი 

სამუშაოსშესრულებისადგილიაკოლეჯისადმინისტრაციისადგილსამყოფელი, 

თუმცამხარეთაწერილობითიშეთანხმებითან/დაშესასრულებელისამუშაოსსპეციფიკიდან

გამომდინარეშესაძლებელიაგანისაზღვროსსამუშაოსშესრულებისსხვაადგილიც. 

 

 

მუხლი 12. შრომითიურთიერთობისშეჩერებადაშეწყვეტა 

1.დასაქმებულთანშრომითიურთიერთობისშეჩერებადაშეწყვეტახორციელდებასაქართვე

ლოსორგანულიკანონის ,,საქართველოსშრომისკოდექსით“ 

დადგენილისაფუძვლებისარსებობისასდადადგენილიწესით.  

2.შრომითიურთიერთობისშეწყვეტისშემთხვევაში, 

პირივალდებულიაკოლეჯსდაუბრუნოსყველაფერი, 

რაცმიიღოშრომითიურთიერთობისწარმოშობისშედეგად. 

თავი III. სამუშაოდადასვენებისდრო 

მუხლი 13. სამუშაოდრო 

1. სამუშაოდროწარმოადგენსკალენდარულიდროისნაწილს, 

რომლისგანმავლობაშიცდასაქმებულივალდებულიაგანახორციელოსმასზედაკისრებული

უფლება–მოვალეობანი.  

2. კოლეჯშიდაწესებულიახუთდღიანისამუშაოკვირაორშაბათიდანპარასკევისჩათვლით.  



3. კოლეჯისდირექტორისგადაწყვეტილებით, 

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისგანხორციელებისმიზნებისათვისშესაძლებელ

იაიქნასასევეშაბათ - 

კვირადაკანონმდებლობითგანსაზღვრულიდასვენებისდღეროგორცსასწავლო/სამუშაოდღ

ე.  

4. სამუშაოსდაწყებისადადასრულებისდროგანისაზღვრება09.00 საათიდან 18:00 საათამდე.  

5. 

პედაგოგიურირესურსისათვისსამუშაოდროგანისაზღვრებალექციებისადაპრაქტიკულიმე

ცადინეობების, გამოცდებისცხრილებისმიხედვით, ხოლოდარაჯისათვის - 

ცვლიანობისგანრიგისშესაბამისად, 

რაცსამუშაოსსპეციფიკისგათვალისწინებითმტკიცდებაკოლეჯისდირექტორისბრძანებით. 

ამპუნქტითგათვალისწინებულიინფორმაციადასაქმებულსუნდაეცნობოს 3 

დღითადრემაინც, თუესშეუძლებელიარარისუკიდურესისაწარმოოაუცილებლობისგამო.  

6. იმდასაქმებულებისსამუშაოდადასვენებისდრო, 

რომელთასამუშაოსშესრულებისადგილსარწარმოადგენსკოლეჯისადგილსამყოფელი, 

განისაზღვრებამხარეთაურთიერთშეთანხმებით, 

შრომითიხელშეკრულებითან/დადირექტორისმიერგამოცემულიინდივიდუალურიადმინ

ისტრაციულ-სამართლებრივიაქტით. 

 

 

მუხლი 14. დასვენებისდაშესვენების დრო 

1. 

დასაქმებულსუფლებააქვსდაისვენოსდასვენებისადასაქართველოსკანონმდებლობითდად

გენილუქმედღეებში.  

2. დასაქმებულისყოველდღიურიშესვენებისდროგანისაზღვრება1330 საათიდან1430 

საათამდე.  

3. შესვენებაარშედისსამუშაოდროშიდადასაქმებულიმასიყენებსთავისინება-

სურვილისშესაბამისად.  

4. პედაგოგიურრესურსზეარვრცელდებაამმუხლითდადგენილიშესვენებისდრო, 

გამომდიარეიქედანრომმათიშესვენებისდროგანისაზღვრებალექციებსშორისშუალედები

თ. 

მუხლი 15. გაცდენილისამუშაოდროისსაპატიოდდაარასაპატიოდჩათვლა 

1. სამუშაოზედაგვიანებაან/დასამუშაოდროისსხვასახისგაცდენა 

(წინასწარცნობილიანწინასწარუცნობიმიზეზითსამსახურშიგამოუცხადებლობა) 

საპატიოდჩაითვლებათუუშუალოუფროსისსიპსაზოგადოებრივიკოლეჯი ”თბილისის 

ხელოვნების კოლეჯი”-

სდირექტორიდააკმაყოფილებსდასაქმებულისთხოვნასგაცდენილისამუშაოდროისსაპატი

ოდჩათვლისთაობაზე. 



ასეთშემთხვევაშიდასაქმებულივალდებულიაგონივრულვადაშიგანახორციელოსუშუალო

უფროსის (ხოლომისიარარსებობისასკოლეჯისდირექტორის) 

ინფორმირებადამიუთითოსსამუშაოდროისგაცდენისმიზეზი, სავარაუდოპერიოდი, 

მასზედაკისრებულიგადაუდებლადშესასრულებელისამუშაო.  

2. 

ერთდღეზემეტივადითსამსახურშიგამოუცხადებლობისშემთხვევაშითხოვნაუნდაიყოსწა

რმოდგენილიწერილობითისახითკოლეჯისდირექტორისსახელზე. 

 3. 

სამუშაოდანგათავისუფლებისთაობაზეწინასწარითხოვნისდაუკმაყოფილებლობისშემთხვ

ევაშიდასაქმებულივალდებულიაჩვეულრეჟიმშიგანაგრძოსთავისისამსახურეობრივისაქმი

ანობა. წინააღმდეგშემთხვევაში, 

მისიქმედებაგანიხილებასამუშაოსარასაპატიომიზეზითგაცდენად.  

4. სამუშაოზეარასაპატიოდდაგვიანებისან/დასამუშაოსარასაპატიოდგაცდენის 

(წინასწარცნობილიანწინასწარუცნობიმიზეზითსამსახურშიგამოუცხადებლობა) 

შემთხვევაში, 

კოლეჯიუფლებამოსილიადასაქმებულისმიმართგამოიყენოსდისციპლინურიპასუხისმგებ

ლობისზომა. 

მუხლი 16. არასამუშაოდროსსამუშაოადგილზეყოფნისწესი 

 1. 

შინაგანაწესითდადგენილდასაქართველოსორგანულიკანონისსაქართველოსშრომისკოდე

ქსითგანსაზღვრულდასვენებისადაუქმედღეებში, აგრეთვესამუშაოდროისშემდგომ, 

სამუშაოადგილზეყოფნადაუშვებელიაკოლეჯისდირექციასთანშეთანხმებისგარეშე.  

2. არასამუშაოდროსსაკუთარიინიციატივით (უფლებამოსილიპირისდავალებისგარეშე) 

სამუშაოსშესრულებისასდასაქმებულისშრომაარანაზღაურდება, 

თუმცაესარაბრკოლებსამდასაქმებულისმიმართწახალისებისზომებისგამოყენებას.  

3. დასაქმებული, 

რომელიცარასამუშაოდროსიმყოფებასამუშაოადგილზეახორციელებსმისთვისმინიჭებულ

უფლება-მოვალეობებს, 

ამავედროსვალდებულიადაიცვასშრომისუსაფრთხოებადაგაუფრთხილდესკოლეჯისქონე

ბას. 

 

თავი IV. დასაქმებულისადადამსაქმებლისუფლება–მოვალეობანი 

მუხლი 17. დასაქმებულთაუფლება–მოვალეობები 

 1.კოლეჯშიყველადასაქმებულისარგებლობსწინამდებარეშინაგანაწესით, 

საქართველოსორგანულიკანონით ,,საქართველოსშრომისკოდექსით“, 

მასთანგაფორმებულიშრომისხელშეკრულებითან/დადირექტორისმიერგამოცემულიინდი

ვიდუალურიადმინისტრაციულ- 

სამართლებრივიაქტითდამოქმედიკანონმდებლობითმინიჭებულიუფლებებით.  



2. დასაქმებულიუფლებამოსილია: 

ა) მოითხოვოსსამუშაოსშესასრულებლადსაჭიროპირობები, მათშორისსამუშაომასალა, 

ტექნიკურიდასაკანცელარიონივთები;  

ბ) ფლობდესინფორმაციასსაკუთარიუფლებებისადავალდებულებების, ასევე, 

მათიშეზღუდვისსაფუძვლებისშესახებდადასაქმებულისაგანაღნიშნულსაკითხებზემიიღო

სკომპეტენტურიკონსულტაცია;  

გ) 

დასაქმებულისაგანმოითხოვოსმისიუფლებებისადაკანონიერიინტერესებისდაცვადანაკის

რივალდებულებებისშეუსრულებლობითმიყენებულიზიანისანაზღაურება;  

დ) მიიღოსშრომისანაზღაურებახელშეკრულებით/საშტატოგანრიგითდადგენილვადაში, 

ოდენობითადაწესით;  

ე) მოითხოვოსდამიიღოსშვებულება 

(ანაზღაურებადი,ანაზღაურებისგარეშე);ვ)წარმოადგინოსწინადადებები, 

რომლებიცხელსშეუწყობენკოლეჯისმუშაობისგამარტივებასან/დაგაუმჯობესებას;  

ზ) საქართველოსორგანულიკანონის ,,საქართველოსშრომისკოდექსით“ 

დადგენილიწესითდაპირობებითუარითქვასშრომითიურთიერთობისგაგრძელებაზე.  

2.კოლეჯშიყველადასაქმებულივალდებულიაშეასრულოსწინამდებარეშინაგანაწესით, 

საქართველოსორგანულიკანონით ,,საქართველოსშრომისკოდექსით“, 

მასთანგაფორმებულიშრომისხელშეკრულებითან/დადირექტორისმიერგამოცემულიინდი

ვიდუალურიადმინისტრაციულ-

სამართლებრივიაქტითადამოქმედიკანონმდებლობითნაკისრივალდებულებები.  

3. დასაქმებულიუფლებამოსილია: 

ა) სამუშაოშეასრულოსკეთილსინდისიერადდაჯეროვნადდანაყოფიერად; 

ბ) 

დროულადდამოთხოვნისშესაბამისადშეასრულოსდირექტორისდასაამისოდუფლებამოსი

ლიპირის - უშუალოუფროსისყველაისმითითება, 

რომელიცარსებითადარცვლისხელშეკრულებისპირობებს. იგულისხმებაისეთიდავალება, 

რომლისშესრულებაპირდაპირარარისმითითებულიშრომითხელშეკრულებაში, 

თუმცალოგიკურადგამომდინარეობსდაუკავშირდებადასაქმებულისზოგადვალდებულებ

ებს, ამასთან, შეესაბამებადასაქმებულისცოდნას, უნარებსდაგამოცდილებას. 

თუმისმაშესრულებამშეიძლებაგამოიწვიოსგარკვეულიწინააღმდეგობადასაქმებულისძირ

ითადსამსახურებრივმოვალეობათაშესრულებასთან, 

იგივალდებულიამოახსენოსესდავალებისგამცემსდამითითებისგანმეორებისშემთხვევაში

აღასრულოსიგი; 

გ) დადგენილი (მითითებული) 

წესითადავადებშიშეავსოსდაორგანიზებულისახითჰქონდესსამსახურებრივივალდებულე

ბებიდანგამომდინარემისსაქმიანობასთანდაკავშირებულიდოკუმენტაცია 

(დოკუმენტური/ელექტრონული), მაგ.: მივლინებისმოწმობა, ანგარიში, 

სხვადასხვატიპისრეესტრებიდაა.შ.; 



დ) აწარმოოსწერილობითიანგარიშგება, 

მათშორისმივლინებისპროგრამულიანგარიშისწარმოდგენადასაქმებულისმიერგანსაზღვრ

ულიპერიოდულობითადაფორმით;  

ე) იზრუნოსსაკუთარიკვალიფიკაციისამაღლებაზე. 

კოლეჯისმიერორგანიზებულიგადამზადების, 

კვალიფიკაციისამაღლებისათვისგაწეულიღონისძიებებისშედეგადმიღებულიცოდნადაუნ

არებიმოახმაროსკოლეჯისსაქმიანობას;  

ვ) დირექტორსსამსახურებრივსაკითხებთანდაკავშირებულიმიმართვები 

(შუამდგომლობები, მოხსენებითიბარათები, ანგარიშებიდასხვა) 

წარუდგინოსუშუალოანზემდგომუფროსთანშეთანხმებულისახით; 

ზ) 

დაუყოვნებლივაცნობოსდამსაქმებელსკოლეჯშისაამისოდგამოყოფილიპირისმეშვეობითყ

ველაცვლილებამისპირადდოკუმენტაციაში (პირადობისმოწმობა, დიპლომიდასხვა) 

დასაკონტაქტოინფორმაციაში (მისამართი, ტელეფონიდასხვა); 

თ) დაიცვასსამუშაოდისციპლინა; 

ი) არდაუშვასსამუშაოადგილზეარაფხიზელმდგომარეობაშიგამოცხადება;  

კ) თავიშეიკავოსმოქმედებისაგან, 

რომელიცხელსუშლისსხვადასაქმებულებსშეასრულონთავიანთიმოვალეობები;  

ლ) სრულად, 

აანაზღაუროსმისმიერნაკისრივალდებულებებისშეუსრულებლობითანარაჯეროვანიშესრ

ულებითკოლეჯისათვისმიყენებულიზიანი;  

მ) 

გაუფრთხილდესკოლეჯისმიერსამუშაოსშესასრულებლადმასზეგადაცემულგასაღებს/გას

აღებებს (ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

დაარდაუშვასუშუალოუფროსისნებართვისგარეშემათიგადაცემამესამეპირთამფლობელო

ბაში;  

ნ) დაიცვასშენობა–ნაგებობითდატექნიკურისაშუალებებით (კომპიუტერი, 

პრინტერიდასხვა) სარგებლობის, სანიტარულ–

ჰიგიენურიდახანძარსაწინააღმდეგოუსაფრთხოებისნორმები. 

მზრუნველობითმოეპყრასდარაციონალურადგამოიყენოსკოლეჯისქონება 

(მათშორისელექტროენერგია, წყალი) დაყველაღონეიხმაროსმისიგანადგურება-

დაზიანებისთავიდანასაცილებლად;  

ო) სამსახურიდანგათავისუფლებისშესახებინფორმაციისმიღებიდან 5 

დღისვადაშიუზრუნველყოსსამსახურთანდაკავშირებულიდამისთვისმინდობილიდოკუმ

ენტაციის (ელექტრონულიანდოკუმენტურისახით) დაქონების, მათშორის, 

სამუშაოოთახისგასაღებისდასამუშაოსშესრულებისხელშეწყობისმიზნითმისთვისგადაცემ

ულიკოლეჯისსხვაქონების (მეხსიერებისბარათი, კომპიუტერიდასხვა) 

მატერიალურადპასუხისმგებელიპირისათვისდაბრუნება. 



 3. 

ხანძარსაწინააღმდეგოუსაფრთხოებისნორმებისდარღვევისათვისდასაქმებულსეკისრებად

ისციპლინური, ადმინისტრაციული, 

მატერიალურიანკანონმდებლობითდადგენილისხვასახისპასუხისმგებლობა. 

 

მუხლი 18. დამსაქმებლისუფლება - მოვალეობები 

1. დამსაქმებელიდასაქმებულთანმიმართებაშისარგებლობსწინამდებარეშინაგანაწესი

თ, საქართველოსორგანულიკანონით ,,საქართველოსშრომისკოდექსით“ 

დამოქმედიკანონმდებლობითმინიჭებულიუფლებებით.  

 

2. დამსაქმებელიუფლებამოსილია: 

ა) დასაქმებულისაგანმოითხოვოსწინამდებარეშინაგანაწესის 

(ასეთიშეთანხმებისარსებობისას), 

შრომითიხელშეკრულებისათუშრომითურთიერთობასთანდაკავშირებულისხვასამართლ

ებრივიაქტებისგანუხრელიდაცვა;  

ბ) 

მოითხოვოსდასაქმებულისაგანხელშეკრულებითგანსაზღვრულივალდებულებებისშესრუ

ლებაკეთილსინდისიერად, ჯეროვნად, დათქმულვადაშიდასათანადოხარისხით. გ) 

მიუთითოსდასაქმებულსსამუშაოსშესრულებისასდაშვებულხარვეზებზედამოითხოვოსმა

თიდაუყოვნებლივიაღმოფხვრა;  

დ) 

სათანადოსაფუძვლებისარსებობისასდასაქმებულთამიმართგამოიყენოსწახალისებისადაპ

ასუხისმგებლობისზომები; 

ე) დასაქმებულსმისცესდავალება, 

რომელიცარსებითადარცვლისხელშეკრულებისპირობებს. 

აქიგულისხმებაისეთიდავალება, 

რომლისშესრულებაპირდაპირარარისმითითებულიშრომითხელშეკრულებაში, 

თუმცალოგიკურადგამომდინარეობსდაუკავშირდებადასაქმებულისზოგადვალდებულებ

ებს. ამასთან, შეესაბამებადასაქმებულისცოდნას, უნარებსდაგამოცდილებას; 

ვ) 

შრომითიურთიერთობისნებისმიერეტაპზედასამუშაოდროისნებისმიერმონაკვეთშიგანახ

ორციელოსშრომითივალდებულებებისშესრულებისკონტროლი, 

რაცშეიძლებაგამოიხატოსუშუალოდსამუშაოპროცესზედაკვირვებაში, 

ანგარიშისჩამორთმევაშიდასხვამართლზომიერქმედებაში, 

რომელიცარუნდალახავდესდასაქმებულისპატივსადაღირსებას; 

ზ) იზრუნოსთანამშრომელთაკვალიფიკაციისამაღლებაზე, 

მათპროფესიულგადამზადებაზე; თ) 

შეაფასოსდამიიღოსგადაწყვეტილებადასაქმებულისათვისშვებულებისმიცემისმიზანშეწო

ნილობაზე; 



 3. 

დასაქმებულისვალდებულებებიდამსაქმებელთანმიმართებაშიგანისაზღვრებაწინამდებარ

ეშინაგანაწესით, საქართველოსორგანულიკანონით ,,საქართველოსშრომისკოდექსით“ 

დამოქმედიკანონმდებლობით.  

4. დამსაქმებელივალდებულია 

ა) დასაქმებულსშეუქმნასმუშაობისათვისსაჭირო, ჯანსაღიდაუსაფრთხოპირობები, 

ჩაუტაროსინსტრუქტაჟისანიტარულ–ჰიგიენური, 

ხანძარსაწინააღმდეგოდატექნიკისექსპლუატაციასთანდაკავშირებულუსაფრთხოებისმოთ

ხოვნებზე;  

ბ) 

დროულადგანიხილოსდასაქმებულისპრეტენზიებიდააცნობოსმასმიღებულიგადაწყვეტი

ლებისშესახებ;  

გ) 

დროულადმოახდინოსდასაქმებულისშრომისანაზღაურებაშრომითიხელშეკრულებითგან

საზღვრულიოდენობით, წესითდაპირობებით; 

დ) 

დასაქმებულსმისცესშვებულებითსარგებლობისშესაძლებლობასაქართველოსორგანულიკ

ანონის ,,საქართველოსშრომისკოდექსით“ 

დადგენილიპირობებითდაამშინაგანაწესითგანსაზღვრულიწესით;  

ე) 

უზრუნველყოსდასაქმებულთათვისწინამდებარეშინაგანაწესისგაცნობისშესაძლებლობა, 

დასაქმებულისუფლება–

მოვალეობებთანდაკავშირებითკვალიფიციურიკონსულტაციებისგაწევა; 

ვ) 

შრომითურთიერთობასთანდაკავშირებულსაკითხებზეგადაწყვეტილებისმიღებამდედასა

ქმებულსმისცესაზრისგამოთქმისდაგანხილვაშიმონაწილეობისმიღებისუფლებაიმნაწილშ

ი, 

რომელიცშეეხებამისინტერესებსდარაცმხარეთაშორისწინასწარარყოფილაშეთანხმებული; 

ზ) 

აანაზღაუროსმისმიერნაკისრივალდებულებებისშეუსრულებლობითდასაქმებულისათვის

მიყენებულიზიანი;  

თ) 

დროულადგააცნოსდასაქმებულსმისმიერგამოცემული/შედგენილიშრომითურთიერთობა

სთანდაკავშირებულისამართლებრივიაქტებიან/დამათშიშეტანილიყველაცვლილებადად

ამატება (მაგ.: შინაგანაწესიდასხვა); 

ი) დასაქმებულიუზრუნველყოსსამუშაოთავისუფლებითიმფარგლებში, 

რომელიცარეწინააღმდეგებამხარეთაშორისდადებულიხელშეკრულებისპირობებს, 

თავადმისარსსდაკოლეჯისსაქმიანობისმიზნებს. 

თავი V. ეთიკისნორმები 



მუხლი 20. ქცევისზოგადიწესებისმიზანიდამოქმედებისსფერო 

 1. 

ქცევისზოგადიწესებისშემოღებისმიზანიადასაქმებულისმიერსამსახურებრივიუფლებამო

სილებისშესრულებისასქცევისმომწესრიგებელიზოგადიპრინციპებისდამკვიდრება. 

 2. დასაქმებულიანგარიშვალდებულიათავისიუშუალოხელმძღვანელისწინაშე 

(მისიარარსებობისშემთხვევაშიკოლეჯისდირექტორის) 

თუშრომითიხელშეკრულებითან/დადირექტორისმიერგამოცემულიინდივიდუალურიად

მინისტრაციულ - სამართლებრივიაქტებითსხვარამარარისდადგენილი. 

 

 

მუხლი 21. ქცევისზოგადიწესები 

1. დასაქმებულმათავისისაქმიანობაუნდაგანახორციელოსშრომითიხელშეკრულების/

დირექტორისმიერგამოცემულიინდივიდუალურიადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივიაქტის, 

წინამდებარეშინაგანაწესისდამოქმედიკანონმდებლობითდადგენილიწესისაფუძვე

ლზე, ქცევისზოგადიწესებისშესაბამისად. 

ასევევალდებულიადაიცვასისმოთხოვნები, 

რაცუკავშირდებამისთანამდებობრივმდგომარეობას. 

 

2. კოლეჯშიყველადასაქმებულივალდებულია: 

ა) შეინარჩუნოსკეთილგონივრული, კოლეგიალურიურთიერთობასხვათანამშრომლებთან 

(მიუხედავადპირადისიმპათია/ანტიპათიისა), 

გაითვალისწინოსთანამშრომელთახასიათისთავისებურებანიდაარშექმნასკონფლიქტური

სიტუაცია; 

ბ) სამსახურებრივმოვალეობაშეასრულოსმიუკერძოებლადდაკეთილსინდისიერად;  

გ) იმოქმედოსკოლეგიალობისპრინციპით, 

სამსახურებრივივალდებულებისგათვალისწინებით. 

სამოქალაქოსაზოგადოებასთანურთიერთობისასდაიცვასწინამდებარეშინაგანაწესითდად

გენილქცევისზოგადიწესები, განსაკუთრებითიმმოქალაქესთანურთიერთობისას, 

რომელიცსარგებლობსმისიმომსახურებით; 

დ) 

სამსახურებრივიმოვალეობისშესრულებისასდაიცვასეკონომიურობისადაეფექტიანობისპ

რინციპიარისარგებლოსსამსახურებრივისახსრებით; 

ე) დაპატიმრებისან/დადაკავებისშემთხვევაშიანიმშემთხვევაში, 

როდესაცმისმიმართმიმდინარეობსსისხლისსამართლებრივიდევნა, 

აღნიშნულისთაობაზეშეძლებისდაგვარადუმოკლესვადაშიმიაწოდოსინფორმაციაკოლეჯი

სდირექტორსანუშუალოხელმძღვანელს; 



ვ) თავიდანაიცილოსნებისმიერიმოქმედება, რომელიცზიანსმიაყენებსპირადადმის, 

დამსაქმებლისან/დასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსადაგანათლე

ბისსისტემისრეპუტაციას;  

ზ) სამსახურებრივიუფლებამოსილებადასტატუსიგამოიყენოსკეთილსინდისიერად, 

მხოლოდსამსახურებრივიმიზნებისათვისდაარარაიმეუპირატესობისმოსაპოვებლად; თ) 

გადაწყვეტილებისმიღებისასიხელმძღვანელოსგამჭვირვალობისადაკანონიერებისპრინცი

პით. 

დაუშვებელიასაქართველოსკანონმდებლობისანსახელმწიფოინტერესებისსაწინააღმდეგო

განკარგულებისან/დადავალებისგაცემა, 

ი) მიზანმიმართულადარგაავრცელოსსაეჭვო, გადაუმოწმებელიან/დამცდარიინფორმაცია;  

კ) 

ხელიშეუწყოსსაჯაროინფორმაციისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითკო

ლეჯისსაამისოდუფლებამოსილიპირისმიერგაცემას;  

ლ) როგორცკოლეჯშიმუშაობისას, 

ისესამსახურიდანგათავისუფლებისშემდეგარგაავრცელოსანარასამსახურებრივიმიზნების

ათვისარგამოიყენოსპირადისაიდუმლოება, აგრეთვესხვასამსახურებრივიინფორმაცია, 

რომელიცმისთვისცნობილიგახდასამსახურებრივიმოვალეობათაშესრულებისასდასხვები

სთვისარუნდაიყოსხელმისაწვდომი;  

მ) არდაუშვასკოლეჯისკომპიუტერულიქსელიდანარაკეთილსაიმედოვებ–

რესურსებითსარგებლობა, 

რომელიცშეიძლებასაფრთხესუქმნიდესქსელშიკომპიუტერულივირუსებისგავრცელებასა

დაკომპიუტერულიტექნიკისმწყობრიდანგამოსვლას. ასევე, 

მაღალისიხშირისტრაფიკისმქონევებ–რესურსებითსარგებლობა (ფილმებისჩამოტვირთვა–

ყურება, პირდაპირეთერშიგადაცემებისყურება, 

თუესუკანასკნელიარუკავშირდებასამსახურებრივსაქმიანობას); 

ნ) არმიიღოსნებისმიერისაჩუქარიანმომსახურება, 

რომელმაცშეიძლებაგავლენამოახდინოსმისსამსახურებრივიმოვალეობისშესრულებაზეან

/დამისმიერმისაღებგადაწყვეტილებაზე. გაურკვევლობისშემთხვევაში, 

აქვსთუარაშემოთავაზებულისაჩუქრისან/დანებისმიერისარგებლისმიღებისანდამომსახუ

რებითსარგებლობისუფლება, 

ვალდებულიაკოლეჯისდირექტორსგანუცხადოსამისთაობაზე; 

ო) 

არდაუშვასარასაკმარისანარასარწმუნოინფორმაციაზედაყრდნობითსამსახურებრივსაკით

ხებზეგავლენისმქონეგადაწყვეტილებებისმიღებადაშესაბამისიქცევა. 

 

თავი VI. შვებულება 

მუხლი 22. შვებულებისოდენობადამიცემისწესი 

1. დასაქმებულსუფლებააქვს, ისარგებლოსანაზღაურებადიშვებულებით – 

წელიწადშისულმცირე 24 სამუშაოდღით. 



 2.დასაქმებულსსაქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ოდენობით 

უფლებააქვს, ისარგებლოსანაზღაურებისგარეშეშვებულებით. 

3.დასაქმებულსშვებულებისმოთხოვნისუფლებაწარმოეშობამუშაობისთერთმეტითვისშემ

დეგ. 

მხარეთაშეთანხმებითდასაქმებულსშვებულებაშეიძლებამიეცესაღნიშნულივადისგასვლამ

დეც.  

4.დასაქმებულივალდებულიაშვებულებისმოთხოვნაზედამსაქმებლისგაფრთხილებამოახ

დინოსორიკვირითადრემაინც, გარდაიმშემთხვევისა, 

როდესაცაღნიშნულივადისდაცვაშეუძლებელიაგადაუდებელისამედიცინოანოჯახურიპი

რობებისგამო. 

5.მუშაობისმეორეწლიდანდასაქმებულსმხარეთაშეთანხმებითშვებულებაშეიძლებამიეცეს

სამუშაოწლისნებისმიერდროს.  

6.მხარეთაშეთანხმებითშეიძლებაშვებულებისნაწილ-ნაწილგამოყენება. 

7. შვებულებაშიარითვლებადროებითიშრომისუუნარობისპერიოდი, 

შვებულებაორსულობის, მშობიარობისადაბავშვისმოვლისგამო, 

შვებულებაახალშობილისშვილადაყვანისგამოდადამატებითიშვებულებაბავშვისმოვლისგ

ამო. 

 8.თუშრომითიხელშეკრულებითსხვარამარარისგათვალისწინებული, 

დამსაქმებელიუფლებამოსილიადაადგინოსდასაქმებულთათვისწლისგანმავლობაშიანაზ

ღაურებადშვებულებათამიცემისრიგითობა.  

9.ორსულობის, მშობიარობისდაბავშვისმოვლის, ასევე, 

ახალშობილისშვილადაყვანისგამოდასაქმებულსმიეცემაშვებულებადაანაზღაურებასაქარ

თველოსორგანულიკანონის ,,საქართველოსშრომისკოდექსის“ დასაქართველოსშრომის, 

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისამინისტრისბრძანებითგათვალისწინებულიწესი

თ. 10.ანაზღაურებისგარეშეშვებულებისაღებისასდასაქმებულივალდებულია 2 

კვირითადრეგააფრთხილოსდამსაქმებელიშვებულებისაღებისშესახებ, 

გარდაიმშემთხვევისა, 

როდესაცგაფრთხილებაშეუძლებელიაგადაუდებელისამედიცინოანოჯახურიპირობებისგ

ამო. 

 11. 

შვებულებისმოთხოვნისუფლებისწარმოშობისგამოსათვლელვადაშიითვლებადასაქმებუ

ლისმიერფაქტობრივადნამუშევარი, 

აგრეთვედამსაქმებლისბრალითგამოწვეულიიძულებითიმოცდენისდრო.  

12.შრომითიხელშეკრულებითშეიძლებაგანისაზღვროსამმუხლითგათვალისწინებულისაგ

ანგანსხვავებულივადებიდაპირობები, 

რაცარუნდააუარესებდესდასაქმებულისმდგომარეობას. 

 

მუხლი 23. მივლინება 



1.სამსახურებრივიდავალებისშესასრულებლადკოლეჯისდირექტორიუფლებამოსილიადა

საქმებულიმიავლინოსმუდმივისამუშაოადგილისფარგლებსგარეთ, 

კანონმდებლობითგანსაზღვრულიწესით.  

2.იმშემთხვევაში, თუმივლინებაშიგაგზავნისინიციატორიარისდასაქმებული, 

იგიმივლინებისდაწყებამდე 5 

სამუშაოდღითადრეადგენსდასაბუთებულმოხსენებითბარათსმივლინებისმიზნის, 

დროის, ადგილისდადაფინანსებისწყაროს, 

ასევემივლინებიდანმოსალოდნელისასურველიშედეგისმითითებით. 

მოხსენებითიბარათისსაფუძველზედირექტორიიღებსსაბოლოოგადაწყვეტილებას.  

3.მივლინება, საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით, 

ფორმდებაკოლეჯისდირექტორისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივიაქტით. 

 4. დასაქმებულივალდებულიამივლინებიდანდაბრუნებისშემდეგარაუგვიანეს 

5.სამუშაოდღისაკოლეჯისდირექტორსწარუდგინოსანგარიშიმივლინებისდროსშესრულებ

ულისამუშაოსშესახებ, კერძოდ: მივლინებისმიზნის, მისიმიმდინარეობის, 

შედეგებისდასხვამნიშვნელოვანიასპექტებისშესახებ.  

6. მივლინებასთანდაკავშირებულისაკითხებირეგულირდება 

,,დასაქმებულისათვისგადახდილისამივლინებოხარჯებისნორმებისგანსაზღვრისშესახებ“ 

საქართველოსფინანსთამინისტრის 2005 წლის 05 აპრილის N220 ბრძანებით. 

 

 

 

 

თავი VII. დასაქმებულისწახალისებადადისციპლინურიპასუხისმგებლობა 

მუხლი 24. წახალისებისწესი 

1. დასაქმებულიუფლებამოსილიადამსაქმებლისმიმართგამოიყენოსწახალისებისზომ

ებიშემდეგიგარემოებებისარსებობისას: 

ა)კონკრეტულიდამსახურება, 

რომელიცაღემატებადასაქმებულისსამსახურებრივმოვალეობებსდადაკავშირებულიაზედ

მეტძალისხმევასთან;  

ბ) შედისდასაქმებულისსამსახურებრივმოვალეობებში, 

მაგრამშესრულებულიასანიმუშოდ; 

გ) განსაკუთრებულისირთულისმქონედავალებაშესრულებულიაწარმატებით; 

დ) ხანგრძლივიდაკეთილსინდისიერისამსახურისათვის; 

ე) ისეთინოვაციისშემოთავაზებისათვის, 

რომელიცამარტივებსან/დააუმჯობესებსკოლეჯისსაქმიანობას.  



2. წახალისებისფორმებია:  

ა) მადლობისგამოცხადება;  

ბ) ფულადიჯილდო (პრემია);  

გ) დისციპლინურიპასუხისმგებლობისვადაზეადრემოხსნა 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში);  

დ) 

კვალიფიკაციისასამაღლებელიანპროფესიულიგადამზადებისკურსებითდაჯილდოება; 

3. წახალისებისთაობაზეგადაწყვეტილებასიღებსკოლეჯისდირექტორისაკუთარიინი

ციატივითან/დადასაქმებულისუშუალოუფროსისწარდგინებით 

(დეტალურიმოხსენებითიბარათისსაფუძველზე). 

 

მუხლი 25. დისციპლინურიპასუხისმგებლობისმიზნები, 

ზომებიდადისციპლინურიპასუხისმგებლობისგამოყენებისსაფუძველი 

1. 

დასაქმებულისდისციპლინურიპასუხისმგებლობისმიზანიაკოლეჯისფუნქციონირებისას

დასაქმებულისროლისადაპასუხისმგებლობისხარისხისხაზგასმა, 

ნაკისრიშრომითივალდებულებებისშესრულებისხელშეწყობა, 

მათმიმართპატივისცემისგამომუშავება, 

სამართლიანობისაღდგენადადისციპლინურიგადაცდომისპრევენცია. 

2. 

კოლეჯისმიერდისციპლინურიპასუხისმგებლობისგამოყენებისსაფუძველიადასაქმებული

სდისციპლინურიგადაცდომა, კერძოდ:  

ა)დასაქმებულისმხრიდანშრომითიხელშეკრულებითნაკისრიან/დასამსახურებრივივალდ

ებულებებისგანმსაზღვრელისხვასამართლებრივიაქტებისნორმათაბრალეულიშეუსრულე

ბლობაანარაჯეროვანიშესრულება; 

ბ) წინამდებარეშინაგანაწესისმოთხოვნათადარღვევა;  

გ) 

კოლეჯისათვისქონებრივიზიანისმიყენებაანასეთიზიანისწარმოშობისსაშიშროებისბრალე

ულიშექმნა; 

დ) 

ზოგადზნეობრივინორმებისწინააღმდეგანთანამშრომლებისან/დაპირადადკოლეჯისდისკ

რედიტაციისაკენმიმართულიუღირსისაქციელი (ბრალეულიქმედება), 

განურჩევლადიმისა, კოლეჯშიაიგიჩადენილი, თუმისგარეთ. 

 3. დისციპლინურიპასუხისმგებლობადაკისრებულიუნდაიქნას 10 

სამუშაოდღისგანმავლობაშიიმდღიდან, 

როდესაცკოლეჯისდირექტორისათვისცნობილიგახდამომხდარიგადაცდომისშესახებ, 

ხოლოიმშემთხვევაში, თუმიმდინარეობსშემოწმება, 



აღიძრასისხლისსამართლისანადმინისტრაციული-სამართალდარღვევისსაქმე, 

არაუგვიანესერთითვისამისიგამოვლენისდღიდან.  

4. 

ერთიდისციპლინურიგადაცდომისათვისშეიძლებაგამოყენებულიქნასდისციპლინურიპას

უხისმგებლობისმხოლოდერთიზომა. 

თუდასაქმებულსდაკისრებულიაქვსდისციპლინურიპასუხისმგებლობადამისმოხსნამდეჩ

აიდენსმორიგგადაცდომას, 

დაეკისრებადისციპლინურიპასუხისმგებლობისუფრომძიმეზომა. 5. 

დისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომებია:  

ა) გაფრთხილება; 

ბ) საყვედური;  

გ) სასტიკისაყვედური; 

დ) გათავისუფლება. 

 

6.დისციპლინურიპასუხისმგებლობისგამოყენებაარათავისუფლებსგადაცდომისჩამდენპი

რსიმვალდებულებებისშესრულებისაგან, 

რომლისშეუსრულებლობისათვისშეეფარდაპასუხისმგებლობისზომა. 

7. 

დასაქმებულისათვისდისციპლინურიპასუხისმგებლობისდაკისრებაარშეიძლებამისიავად

მყოფობის, შვებულებაშიანმივლინებაშიყოფნისდროს, აგრეთვეიმშემთხვევაში, 

თუჩადენილიგადაცდომისშემდეგგავიდაერთიწელი. ამასთან, 

დისციპლინურსაქმისწარმოებასარაბრკოლებსსაქართველოსორგანულიკანონის 

,,საქართველოსშრომისკოდექსით“ 

განსაზღვრულირომელიმესაფუძვლითდასაქმებულთანშრომითიურთიერთობისშეჩერება

.  

8.დისციპლინურიპასუხისმგებლობისდაკისრებისასუნდაშეგროვდესსაქმისათვისმნიშვნე

ლობისმქონემტკიცებულებები, 

დასაქმებულსგანემარტოსკონკრეტულადრომელინორმისდარღვევაშიარისმისმიმართეჭვი

დამოეთხოვოსშესაბამისიგანმარტება, 

დაესვასშეკითხვებიმასდასაქმესთანდაკავშირებულსხვაპირებს, 

დასაქმებულსჩამოერთვასახსნა- განმარტება, სათანადოდშესწავლილიქნასგარემოებები, 

დადგინდესგადაცდომისჩადენაშიდასაქმებულისშემხებლობისდამონაწილეობისხარისხი.  

9.დასაქმებულივალდებულია, მოთხოვნისთანავედაუყოვნებლივწარმოადგინოსახსნა- 

განმარტება. თუდასაქმებულითავსარიდებსშესაბამისიგანმარტებებისწარმოდგენას, 

კოლეჯიუფლებამოსილიადააფიქსიროსაღნიშნულიფაქტიწერილობითდაწარმოებაგანაგრ

ძოსგანმარტებისგარეშე.  

10. 

დისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომისშეფარდებისასმხედველობაშიმიიღებაგადაცდ

ომისსიმძიმე, მისიჩადენისგარემოებები, 



დისციპლინურისამართალდამრღვევისპიროვნება, 

მისიმონაწილეობისხარისხიდასხვაობიექტურიგარემოებები.  

11. საამისოდკომპეტენტურითანამშრომლისმიერდასაქმებულისქმედებისაღწერის, 

საქმისგარემოებებისანალიზისადაამითდადგენილიუტყუარიფაქტებისმითითებითშედგე

ნილიმოხსენებითიბარათიწარედგინებაკოლეჯისდირექტორს, 

რომელიციღებსსაბოლოოგადაწყვეტილებასდასაქმებულისდისციპლინურპასუხისმგებლ

ობისზომისგამოყენებისანმისგამოყენებაზეუარისთქმისშესახებ. 

12. დისციპლინურიწარმოებისმასალებიინახებადასაქმებულისპირადსაქმეში. 

 

მუხლი 26. დასაქმებულისუფლებებიდისციპლინურიწარმოებისას 

დასაქმებულსუფლებააქვსგაეცნოსსაქმისმასალებს, გააკეთოსამონაწერებიამმასალებიდან, 

გადაიღოსასლები, წარადგინოსმტკიცებულებანი, მისცესზეპირიდაწერილობითიახსნა- 

განმარტებანი, გამოთქვასმოსაზრებებიუარყოსმისმიმართწამოყენებულიპრეტენზიები, 

გააბათილოსყველაისარგუმენტიისარგებლოსსაქართველოსორგანულიკანონის 

,,საქართველოსშრომისკოდექსით“, 

შრომითიხელშეკრულებითადაწინამდებარეშინაგანაწესითმინიჭებულიყველასხვაუფლებ

ით.  

 

მუხლი 27. პასუხისმგებლობისგაქარწყლებადავადაზეადრემოხსნა 

1. დაკისრებულიდისციპლინურიპასუხისმგებლობადასაქმებულისმიმართგაქარწყლდება, 

ითვლებამოხსნილად, 

ხოლოდასაქმებულიპირიჩაითვლებადისციპლინურიპასუხისმგებლობისარმქონედთუ:  

ა) 

დასაქმებულისათვისგაფრთხილებისგამოცხადებისდღიდანგასულიაორითვედამასარდაე

კისრაახალიდისციპლინურიპასუხისმგებლობა; 

ბ) 

დასაქმებულისათვისსაყვედურისგამოცხადებისდღიდანგასულიაექვსითვედამასარდაეკი

სრაახალიდისციპლინურიპასუხისმგებლობა;  

გ) 

დასაქმებულისათვისსასტიკისაყვედურისგამოცხადებისდღიდანგასულიაერთიწელიდამა

სარდაეკისრაახალიდისციპლინურიპასუხისმგებლობა; 

 2. 

დასაქმებულსსანიმუშოყოფაქცევისდაკეთილსინდისიერიმუშაობისათვისშესაძლებელია, 

ვადაზეადრემოეხსნასდისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომაუშუალოუფროსის,თანამშ

რომელთაშუამდგომლობითან/დაკოლეჯისდირექტორისინიციატივითრაცფორმდებაკო

ლეჯისდირექტორისმიერგამოცემულიინდივიდუალურიადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივიაქტით. 

 



 

მუხლი 28. შრომითიდავა 

1. მხარეთაშორისწარმოშობილიდავაუნდაგადაწყდესურთიერთმოლაპარაკებისგზით, 

საქართველოსორგანულიკანონით ,,საქართველოსშრომისკოდექსით“ 

დადგენილიწესითან/დასასამართლოსმეშვეობით.  

2. დასაქმებულსუფლებააქვსკანონმდებლობითდადგენილიწესით, 

ერთითვისვადაშიგაასაჩივროსსასამართლოშისამსახურებრივსაკითხებზეგამოცემულიკო

ლეჯისდირექტორისადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტი. 

 

თავი VIII. შრომისანაზღაურება, მუშაობისსტაჟისდადასტურება, 

გადაადგილებაკოლეჯისშენობაში 

მუხლი 29. შრომისანაზღაურებისგაცემისდროდაადგილი 

1. შრომისანაზღაურებაგაიცემათვეშიერთხელ, 

თვისბოლოკვირისგანმავლობაშიუნაღდოანგარიშსწორებისფორმითდასაქმებულისპირად

საბანკოანგარიშზეგადარიცხვით. 

მხარეთამიერშრომითიხელშეკრულებითშესაძლებელიაგანისაზღვროსშრომისანაზღაურე

ბისგაცემისგანსახვავებულიწესი.  

2. 

კოლეჯიიხსნისპასუხისმგებლობასსაბანკოთუსახელმწიფობიუჯეტისსისტემებშიწარმოქმ

ნილი, 

ასევედასაქმებულისმიერპირადისაბანკოანგარიშისშესახებინფორმაციისმოწოდებისშეყოვ

ნებისმიზეზებითშრომისანაზღაურებისგაცემისშეფერხებებსადაამითგამოწვეულიზიანისა

ნაზღაურებაზე.  

 

მუხლი 30. სამსახურისსტაჟისდადასტურება 

 1.სამსახურისსტაჟიდასტურდებაკოლეჯისმიერგაცემულიცნობით.  

2.დასაქმებულისსურვილისშემთხვევაშიშრომისსტაჟისდადასტურებაშესაძლებელიაგანხ

ორციელდესშრომისწიგნაკშიშესაბამისიჩანაწერისგანხორციელებისგზით.  

 

მუხლი 31. კოლეჯისტერიტორიაზესტუდენტების, მსმენელებისადათანამშრომლების, 

ასევე, მესამეპირთაქცევისადაგადაადგილებისწესები 

1. კოლეჯშიუცხოპირთაშესვლა–

გადაადგილებადასაშვებიამხოლოდკოლეჯისდირექციასთანშეთანხმებითდარაჯისთანხ

ლებით, დაინტერესებულიპირისმოთხოვნისშესაბამისად.  

2. კოლეჯისგანთავსებისადგილზე (კოლეჯისტერიტორია) აკრძალულია: 

ა) ხმაურიდამუშაობისათვისან/დამეცადინეობებისათვისსხვაგვარიხელშეშლა; 



ბ) აზარტულითამაშები, ალკოჰოლური, 

ნარკოტიკულისაშუალებებისდასაქართველოსკანონმდებლობითაკრძალულიანსპეციალუ

რინებართვისგაცემითგანსაზღვრულინივთების 

(გარდასამედიცინოდანიშნულებისნივთებისა), 

აგრეთვეპოლიტიკურიდარელიგიურისააგიტაციო, 

სარეკლამოფურცლებისადაპროკლამაციებისშემოტანადაგავრცელება;  

გ) პოლიტიკურიხასიათისგამოსვლებისადამიტინგებისმოწყობა; 

დ) 

ალკოჰოლურიანნარკოტიკულინივთიერებებისზემოქმედებისქვეშმყოფიპირებისშემოსვლ

ა–გადაადგილება;  

ე) თამბაქოსმოწევა, გარდა „საქართველოშითამბაქოსკონტროლისშესახებ" 

საქართველოსკანონისშესაბამისად, 

თამბაქოსმოწევისათვისგამოყოფილისპეციალურიადგილებისა.  

4. კოლეჯისტერიტორიაზეკოლეჯისდარაჯისნებისმიერისამართლიანიმოთხოვნაანმ

ითითებასავალდებულოათანამშრომლებისათვის,სტუდენტებისთვისდამესამეპირ

ებისათვის. 

ქცევისწესებისდარღვევისშემთხვევაშიმასუფლებაეძლევამიიღოსსაჭიროზომებიდა

მრღვევისმიმართ, 

ხოლოთუქმედებაშეიცავსადმინისტრაციულისამართალდარღვევისან/დადანაშაუ

ლისნიშნებსგამოიძახოსპოლიციაშესაბამისირეაგირებისათვის. 

 

თავი IX. დავალება-მითითებათათანამშრომლებამდედაყვანისწესი 

მუხლი 32. დავალება-მითითებებისთანამშრომლებამდედაყვანა 

 

1. სამსახურებრივიდავალება-მითითებადასაქმებულებსეცნობებათ:  

ა) საქმისწარმოებისელექტრონულიპროგრამის Eflow-სმეშვეობით; ბ) 

ელექტრონულიფოსტისმეშვეობით;  

ბ) საჯაროდ - კოლეჯშიყველასათვისხელმისაწვდომადგილასგანთავსებით;  

გ) პერსონალურად (თუინდივიდუალურიხასიათისაა);  

დ) უშუალოანზემდგომიუფროსისმეშვეობით.  

ე) კანონმდებლობითგანსაზღვრულისხვამეთოდებისგამოყენებით. 

 

კარი III. სასწავლოგანაწესი 

თავი I. ზოგადიდებულებანი 

მუხლი 33. რეგულირებისსფერო 



1. ამკარშიგანხილულიასასწავლოპროცესთანდაკავშირებულიშემდეგისაკითხები: 

ა) სწავლისხანგრძლივობა; 

ბ) გამოცდებიდაშუალედურიშეფასება;  

გ) სტუდენტთაშეფასებისწესი;  

დ)კვალიფიკაციისმინიჭება; 

ე) ლექციები/პრაქტიკულიმეცადინეობები; 

ვ) სტუდენტთა/ მსმენელთა, 

კანონიერწარმომადგენელთადაკოლეჯისუფლებებიდამოვალეობები;  

ზ) სტუდენტის/ მსმენელისლექციიდანგათავისუფლება;  

თ) სტუდენტთა/მსმენელთადისციპლინურიგადაცდომადაპასუხისმგებლობისზომები, 

დიციპლინურიპასუხისმგებლობისგაქარწყლება;  

ი) სტუდენტთა/მსმენელთაწახალისებისფორმები;  

კ) პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისპირადისაქმე. 

 2.პროფესიულისტუდენტისსტატუსისმოპოვებას, სტატუსისშეჩერებასადაშეწყვეტას, 

მობილობას, მიღებულიგანათლებისაღიარების, 

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამის/ 

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეშექმნილიპრ

ოფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისშეცვლის, 

გაუქმებისშემთხვევაშისტუდენტისშემდგომიგანათლებითუზრუნველყოფისმექანიზმებს

განსაზღვრავსკოლეჯისდირექტორიინდივიდუალურიადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივიაქტისგამოცემისგზით.  

3. 

პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისმიმართდისციპლინურიპასუხისმგებლობისადაწახა

ლისებისზომებისგამოყენებისასსაკითხებირაცარარისგათვალისწინებულიაღნიშნულკარშ

ი, 

რეგულირდებადასაქმებულისათვისწინამდებარეშინაგანაწესითდადგენილინორმებისშეს

აბამისად.  

მუხლი 34. სწავლისხანგრძლივობა 

1. 

პროფესიულსტუდენტთასწავლისხანგრძლივობაგანისაზღვრებაშესაბამისისაფეხურისსაგ

ანმანათლებლოპროგრამის/პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისჩარჩოდოკუმენტი

სსაფუძველზეშექმნილიპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისხანგრძლივობით.  

2. მსმენელთასწავლისხანგრძლივობაგანისაზღვრებაშესაბამისიტრენინგ - კურსის 

(მოკლევადიანიპროგრამა) ხანგრძლივობით. 

 3. სწავლისპერიოდიშესაძლებელიაგახანგრძლივდეს, თუ: 

ა)პროფესიულსტუდენტსსტატუსიშეუჩერდა 



ბ) სხვაობიექტურიგარემოება.  

 

მუხლი 35 პროფესიული სტუდენტის შეფასება 

 
1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე 

ჩათვლისპრინციპების გამოყენებით. 

 

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე 

დაფუძნებული(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული)სისტემის გამოყენებას 

და უშვებს შემდეგიორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების 

შემთხვევაშიპროფესიულსტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების 

მიღწევის დამატებითი შეფასება 

პროგრამის დასრულებამდე. 

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული 

ჩამონათვალიმოცემულია შესაბამის მოდულში. 

 

მუხლი36. 

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეშექმნილიპრო

ფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისსტუდენტთაშეფასებისწესი 

1.პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეშექმნილიპ

როფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამებისშემთხვევაში, კრედიტებისგანაწილების, 

პროფესიულისტუდენტისსასწავლოსაქმიანობის (დატვირთვის) 

დაპროფესიულისტუდენტისმიღწევებისშეფასებისწესიგანისაზღვრებაშესაბამისიპროფეს

იულისაგანმანათლებლოპროგრამისჩარჩოდოკუმენტითან/დამოდულით. 

2.შეფასებაარსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელი. 

 3.განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების, ასევე, 

ჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით. 

 

4.განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებულ

ი (კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული) 

სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდეგიორიტიპისშეფასებას:  

ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა; 

ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.  



5.განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუ

დენტსუფლებააქვს, 

მოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასებაპროგრამისდასრულებამდე

. 

 

6.განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუ

დენტსუფლებააქვსმოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასებაერთჯე

რ.  

7. პროფესიულისტუდენტის/ 

სტუდენტებისმიერმოდულისწინმსწრებიმოდულისშედეგისვერდადასტურებისშემთხვევ

აშიდაწესებულებაუფლებამოსილიადირექტორისშესაბამისიადმინისტრაციულ–

სამართლებრივიაქტისსაფუძველზეერთიკვირითგადაავადოსმომდევნომოდულისსწავლე

ბისდაწყებასასწავლოპროცესისსხვამოდულისსაათებითდარეგულირებისხარჯზე. 

 

8.შეფასებისმიმართულებებიდაშეფასებისინსტრუმენტებისალტერნატიულიჩამონათვალ

იმოცემულიაშესაბამისმოდულში. 

9.სტუდენტისყველასწავლისშედეგისმიღწევადადასტურებულიუნდაიქნასშესაბამისიმტკ

იცებულებებით. მტკიცებულებებიუნდაიქნასდაცულიდაინახებოდეს 5 წლისვადით, 

ხოლოუწყისებისწავლისშედეგებისმიღწევისშესახებ - მუდმივად. 

10.აუცილებელიარააყველასწავლისშედეგიცალ-ცალკეშეფასდეს. 

შესაძლებელიაშეფასდესრამდენიმესწავლისშედეგიერთდროულადანყველაერთად - 

მოდულისბოლოს. 

აღნიშნულიუნდააღიწეროსმოდულისმტკიცებულებებისშეგროვებისნაწილში.  

 

მუხლი 37. კვალიფიკაციისმინიჭება 

1.პროფესიულიგანათლებისსაფეხურისდასრულებისშემდეგპროფესიულსტუდენტსენიჭე

ბაშესაბამისისაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაციადაგაიცემამისიდამადასტურებელიპ

როფესიულიდიპლომი.  

2. პროფესიულისტუდენტისათვისკვალიფიკაციისმინიჭებახორციელდებაიმშემთხვევაში, 

თუსტუდენტისსაბოლოოშეფასებაპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამითგათვალის

წინებულთითოეულსასწავლოკურსშიშეადგენსმაქსიმალურიშეფასებისარანაკლებ 51%-ს.  

3. 

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეშექმნილიპრ

ოფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამებისშემთხვევაში, 

პროფესიულისტუდენტისათვისკვალიფიკაციისმინიჭებახორციელდებაპროფესიულისაგ

ანმანათლებლოპროგრამისჩარჩოდოკუმენტითან/დამოდულითგანსაზღვრულიდადებით

იშეფასებისმიღებაით. 

პროფესიულიკვალიფიკაციისმოსაპოვებლადპროფესიულმასტუდენტმაუნდადააგროვოს

ყველაზოგადი, 



პროფესიულისავალდებულოდაპროგრამითგათვალისწინებულიყველაარჩევითიმოდულ

ითგათვალისწინებულიკრედიტები.  

4.კოლეჯისდირექტორისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივიაქტითშექმნილიკვალიფიკაციისმიმნიჭებელიკომისიაპროფესიულსტუდ

ენტთამიერსასწავლოკურსებში/მოდულებშიმიღებულიშედეგებისსაფუძველზეიღებსგად

აწყვეტილებასპროფესიულისტუდენტისათვისკვალიფიკაციისმინიჭებისანმინიჭებაზეუა

რისთქმისშესახებ, რისთაობაზედგებაკომისიისოქმი.  

 

თავი II. სასწავლოპროცესისრეგულირება 

მუხლი 38. ლექციები/ პრაქტიკულიმეცადინეობები 

1.ლექციები/პრაქტიკულიმეცადინეობებიტარდებასაგანმანათლებლოპროგრამებისსასწავ

ლოგეგმისშესაბამისადშედგენილიცხრილით. 

 2. პროფესიულსტუდენტთასწავლებაშესაძლებელიაგანხორცილდესორცვლაში.  

3. 

სალექციოდაპრაქტიკულიმეცადინეობებისცხრილიდგებაპროგრამებისსასწავლოგეგმისმი

ხედვითდასწავლისდაწყებისთანავეგანთავსდებადაინტერესებულპირთათვისხელმისაწვ

დომადგილზე.  

4. კოლეჯშისასწავლოპროცესიმიმდინარეობსყოველდღეგარდაშაბათისა 

(გამონაკლისშემთხვევაში) დაკვირისა.  

5. 

სწავლისდაწყებისდროგანისაზღვრებაკოლეჯისდირექტორისინდივიდუალურიადმინის

ტრაციულ- სამართლებრივიაქტით, ბრძანებით. 

ლექციებისდაპრაქტიკულიმეცადინეობებისხანგძლივობაშეადგენსერთასტრონომიულსაა

თს (აკადემიურისაათი - 50 წუთი, შესვენება 10 წუთი). 

 6. პროფესიულსტუდენტთათითოეულჯგუფსყოველსაფეხურზეაქვსჟურნალი, 

რომელიცინახებასამასწავლებლოში. 

ჟურნალისმეთვალყურეობისადაუსაფრთხოებისუზრუნველყოფისვალდებულებაეკისრებ

აკოლეჯისშესაბამისპასუხისმგებელთანამშრომელს (სასწავლოპროცესისმენეჯერს). 

ჟურნალსმეცადინეობისდაწყებამდეიღებსშესაბამისისაგნისპედაგოგი, 

რომელიცაწარმოებსსტუდენტთადასწრებისადაშეფასებისაღრიცხვას. 

ასევეპროფესიულსტუდენტთადასწრებისაღრიცხვისმიზნითკოლეჯშიმოქმედებსაღრიცხვ

იანობისადაშეფასებისსისტემა (ელექტრონულიჟურნალი). 

 

7.პროფესიულსტუდენტთასწავლისადადასვენებისდროგანისაზღვრებალექციებისდაპრაქ

ტიკულიმეცადინეობებისცხრილით. 

 8.პროფესიულისტუდენტებიისვენებენსაქართველოსორგანულიკანონის 

,,საქართველოსშრომისკოდექსით“ გათვალისწინებულუქმედადასვენებისდღეებში.  



9.სასწავლოპროცესიმიმდინარეობსკოლეჯისიურიდიულმისამართზე, 

ხოლოსასწავლოდასაწარმოოპრაქტიკა - 

კოლეჯისდირექტორისგადაწყვეტილებითიმავეანსხვაადგილას. 

 

თავი III. პროფესიულსტუდენტთა/მსმენელთადაკანონიერწარმომადგენლთაუფლება- 

მოვალეობანი 

მუხლი39. პროფესიულსტუდენტთაუფლებები 

1. პროფესიულსტუდენტს/მსმენელსუფლებააქვს: 

ა) 

მიიღოსსახელმწიფოსაგანმანათლებლოსტანდარტებისშესაბამისიხარისხიანიგანათლება; 

ბ) მიიღოსაკადემიურიდაადმინისტრაციულიმხარდაჭერა; 

გ) ჰქონდესსწავლისათვისშესაფერისიუსაფრთხოგარემო;  

დ) 

თავისუფლადდასხვებისდაუხმარებლადგამოთქვასსაკუთარიაზრინებისმიერსაკითხზე; 

ე)იყოსდაცულიყოველგვარიფიზიკურიდამორალურიშეურაცხყოფისაგან;  

ვ) ისარგებლოსკოლეჯისმატერიალურ-ტექნიკურიბაზით, ბიბლიოთეკით, 

ინტერნეტითდასხვასაშუალებებით;  

ზ) 

მიიღოსინფორმაციაკოლეჯშიარსებულისაგანმანათლებლოპროგრამების,სილაბუსების, 

ტრენინგ - კურსების (მოკლევადიანიპროგრამა) შესახებ;  

თ) მოითხოვოსცოდნისსამართლიანიშეფასება. 

ი) მიიღოსინფორმაციამასწავლებლისაგანსასწავლოდისციპლინების/ტრენინგ-

კურსებისშინაარსის, გამოცდისჩატარებისვადებისადაფორმატისთაობაზე;  

კ) 

საჭიროებისშემთხვევაშიმოახდინოსაკადემიურიპერსონალისმუშაობისშეფასებასპეციალ

ურიკითხვარისმიხედვით;  

ლ) დადგენილიწესისშესაბამისადისარგებლოსსტუდენტთამობილობით. 

 

მუხლი 40. პროფესიულსტუდენტთა/მსმენელთამოვალეობები 

1. პროფესიულისტუდენტი/მსმენელივალდებულია: 

ა) იცნობდესკოლეჯისშინაგანაწესს, 

აკადემიურმოთხოვნებსდამასთანგაფორმებულხელშეკრულებასთანერთადგანუხრელადი

ცავდესმათ; 



ბ) არსებობისშემთხვევაში, 

დროულადდაშესაბამისსაბანკოანგარიშზეკოლეჯისმიერდადგენილიგრაფიკით, 

გადაიხადოსსწავლისსაფასური, 

ასევესხვაფინანსურიდავალიანებადაკოლეჯსდაუყოვნებლივწარუდგინოსსაფასურისგადა

ხდისდამადასტურებელიდოკუმენტი;  

გ) პატივისცემითმოექცესპროფესიულსტუდენტებს,მსმენელებს, 

მასწავლებლებსდაკოლეჯისსხვათანამშრომლებს;  

დ) გაუფრთხილდესკოლეჯისქონებას, 

ხოლომისიბრალეულიქმედებითდაზიანებისშემთხვევაშიაანაზღაუროსმიყენებულიზარა

ლი;  

ე) დაიცვასუსაფრთხოებისწესები;  

ვ) უმიზეზოდარდააგვიანოსდაარგააცდინოსლექციები/პრაქტიკულიმეცადინეობები, 

ტრენინგ- კურსები; ლექციების/ტრენინგ-

კურსებისგაცდენისშემთხვევაშიმოახდინოსკოლეჯისინფორმირება.  

ზ) ჩაიცვასსაქმიანად, სასწავლოატმოსფეროსთანშესაფერისად;  

თ) შეასრულოსმასწავლებლებისადაადმინისტრაციისწევრებისმოთხოვნები, 

რაცშესაძლებელიაარარისგათვალისწინებულიწინამდებარეშინაგანაწესითადამასთანგაფ

ორმებულიხელშეკრულებით; 

ი) 

დროულადაცნობოსკოლეჯსპირადდოკუმენტაციაშიმითითებულიინფორმაციისცვლილე

ბისშესახებ;  

კ) გაუფრთხილდესკოლეჯისპრესტიჟს;  

ლ) 

დაემორჩილოსდაშეასრულოსწინამდებარეშინაგანაწესითადაკოლეჯისდირექტორისბრძა

ნებებითგათვალისწინებულივალდებულებები;  

მ) დაიცვასეთიკისადაქცევისსაყოველთაოდმიღებულინორმები;  

 

მუხლი 41. კანონიერიწარმომადგენელისუფლებები 

 1.პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისკანონიერწარმომადგენელსუფლებააქვს: 

ა) მოითხოვოსსასწავლოპროცესშიმონაწილეთაგანნაკისრივალდებულებებისშესრულება; 

ბ) 

მიიღოსინფორმაციამასწავლებლისადაკოლეჯისადმინისტრაციისაგანკოლეჯისფუნქციონ

ირებასადაპროფესიულსტუდენტთან/მსმენელთანდაკავშირებულნებისმიერსაკითხზე;  

გ) 

მიიღოსინფორმაციაპროფესიულისტუდენტის/მსმენელისაკადემიურიმოსწრებისადადის

ციპლინურიდარღვევებისშესახებდამოითხოვოსმათიკონფიდენციალურობისდაცვა; 



დ) 

მოსთხოვოსკოლეჯსპროფესიულისტუდენტის/მსმენელისსიცოცხლისადაჯანმრთელობი

სათვისუსაფრთხოგარემოსშექმნა.  

ე) განახორციელოსკანონმდებლობითმინიჭებულისხვაუფლებამოსილებები.  

 

მუხლი 42. კანონიერიწარმომადგენლისმოვალეობები 

1. პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისკანონიერიწარმომადგენელივალდებულია:  

ა) 

რეგულარულადაკონტროლოსპროფესიულისტუდენტის/მსმენელისსასწავლოპროცესშიჩ

ართულობადახელშეკრულებითსტუდენტისთვის/მსმენელისათვისდაკისრებულივალდე

ბულებებისშესრულება;  

ბ) 

პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისმიერსასწავლოპროგრამისშეუფერხებლადათვისები

სმიზნითაღმოფხვრასმასზედამოკიდებულიყველადამაბრკოლებელიგარემოება, 

მათშორისუზრუნველყოსიგისასწავლონივთებითადასახელმძღვანელოებით; 

გ) არსებობისშემთხვევაში, 

დროულადდაშესაბამისსაბანკოანგარიშზეკოლეჯისმიერდადგენილიგრაფიკით, 

გადაიხადოსსწავლისსაფასური;  

დ) 

კოლეჯისმხრიდანშეტყობინებისმიღებისთანავეგამოეხმაუროსმასდამოთხოვნისშემთხვევ

აშიგამოცხადდესმოთხოვნილადგილზე; 

ე) 

აანაზღაუროსკოლეჯისპროფესიულისტუდენტის/მსმენელისმიერმიყენებულიმატერიალ

ურიზიანი; 

ვ) 

კოლეჯისადმინისტრაციასთანდამასწავლებლებთანურთიერთობისასდაიცვასეთიკისნორ

მები.  

ზ) 

სწავლისსაფასურისგადახდისშეუძლებლობისშემთხვევაშიდაუყოვნებლივაცნობოსამისშე

სახებკოლეჯისადმინისტრაციას;  

თ) 

საქართველოსმოქმედიკანონმდებლობითკანონიერიწარმომადგენლისვალდებულებებიდ

ანგამომდინარეხელიშეუწყოსკოლეჯსადასტუდენტს/მსმენელსშორისსასწავლოხელშეკრ

ულებისშესრულებას. 

 

 

 



მუხლი 43. კოლეჯისუფლებებიდავალდებულებები 

1. კოლეჯივალდებულია:  

ა)შექმნასპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისათვისების, პრაქტიკულიცოდნის, 

უნარებისადაღირებულებებისგამომუშავებისათვისსტუდენტის/მსმენელისმომზადებისა

დამაღალკვალიფიციურსპეციალისტადჩამოყალიბებისათვისსაჭიროაუცილებელიგარემო

დაპირობები;  

ბ) უზრუნველყოსსტუდენტის/მსმენელისცოდნისადამიღწევებისსამართლიანიშეფასება. 

არდაუშვასსტუდენტის/მსმენელისაკადემიურიშეფასებამისიდისციპლინისმიხედვით; 

გ) უზრუნველყოსსასწავლოპროცესისნორმალურიმიმდინარეობა;  

დ) 

პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისმიერსასწავლოპროგრამისშეუფერხებლადათვისები

სმიზნითაღმოფხვრასმასზედამოკიდებულიყველადამაბრკოლებელიგარემოება;  

ე) 

დაიცვასპროფესიულისტუდენტ/მსმენელიკოლეჯისთანამშრომლებისმხრიდანარასათანა

დომოპყრობის, შეურაცხყოფისადაუყურადღებობისაგან; 

ვ) 

პროფესიულსტუდენტს/მსმენელსშესთავაზოსსიცოცხლისადაჯანმრთელობისათვისუსაფ

რთხოსასაწავლოგარემო;  

ზ) 

დროულადუზრუნველყოსპროფესიულისტუდენტის/მსმენელისინფორმირებასასწავლოპ

როცესთან, სტუდენტის/მსმენელისუფლება–მოვალეობებთანდაკავშირებულსაკითხებზე;  

თ) 

პროფესიულისტუდენტისმიერპროფესიულიპროგრამისდასრულებისშემდეგგასცესშესაბა

მისიპროფესიულიდიპლომი. 

ი) მსმენელისმიერტრენინგ-კურსისდასრულებისშემდეგგასცესშესაბამისისერთიფიკატი.  

კ) 

მოიძიოსსაგანმანათლებლოპროგრამითგათვალისწინებულისასწავლოდასაწარმოოპრაქტ

იკებისადგილებიდააწარმოოსმათთან, 

მათშორისსტუდენტისმიერსაკუთარიძალებითმოძიებულპარტნიორორგანიზაცია-

დაწესებულებებთანმოლაპარაკებები; 

ლ) კოლეჯიუფლებამოსილიაგანახორციელოსყველაისსაქმიანობა, 

რაცგამომდინარეობსწინამდებარეშინაგანაწესის, 

სტუდენტთან/მსმენელთანგაფორმებულიხელშეკრულებისადამოქმედიკანონმდებლობის

ნორმებიდან. 

 

 

მუხლი 44. პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისლექციიდანგათავისუფლება 



 

1.პროფესიულისტუდენტის/მსმენელის 5 

დღემდევადითლექციიდან/პრაქტიკულიმეცადინეობიდანგათავისუფლებისუფლებამოსი

ლებაენიჭებათმ.თოიძის გამოყენებითი სკოლისა და ვიზუალური სკოლის დირექტორებს. 

2.პროფესიულისტუდენტის/მსმენელის 5 დღიდან 10 

დღემდევადითგათავისუფლებისუფლებამოსილებაენიჭებაკოლეჯისდირექტორს. 

 

თავი IV. პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისდისციპლინურიპასუხისმგებლობამუხლი 

45. სტუდენტთა/მსმენელთადისციპლინურიგადაცდომა 

1. დისციპლინურგადაცდომადგანიხილებაპროფესიულისტუდენტის/მსმენელისშემდეგ

იქმედება:  

ა) სასწავლოპროცესისნორმალურიმიმდინარეობისხელშეშლა; 

ბ) უსაფრთხოებისწესებისდარღვევა;  

გ) პროფესიულისტუდენტის/მსმენელის, კოლეჯისთანამშრომლის, 

კოლეჯისტერიტორიაზემყოფიუცხოპირისსიტყვიერიან/დაფიზიკურიშეურაცხყოფა;  

დ) ლექციაზე/პრაქტიკულმეცადინეობაზეარასაპატიოდაგვიანება;  

ე) ლექციისარასაპატიოგაცდენა; ვ) 

ლექციისმიმდინარეობისასმობილურიტელეფონითსარგებლობა;  

ზ) 

ლექციისმიმდინარეობისასკოლეჯისადმინისტრაციისთანხმობისგარეშევიდეოდააუდიოჩ

ანაწერებისგაკეთება; 

თ) ჩხუბიდაჭიდაობაკოლეჯისშენობაშიდამისტერიტორიაზე; 

ი) კოლეჯისთანამშრომლისნებართვისგარეშეკოლეჯისტექნიკისგამოყენება;  

კ) მეცადინეობისდროსკოლეჯისტერიტორიისდატოვებათვითნებურად; 

ლ) 

კოლეჯშიალკოჰოლურიანნარკოტიკულინივთიერებისზემოქმედებისქვეშგამოცხადება;  

მ) კოლეჯისათვისმატერიალურიზარალისმიყენებაანასეთიზარალისსაფრთხისშექმნა; ნ) 

კოლეჯისტერიტორიაზეცივიდაცეცხლსასროლიიარაღისტარება; 

ო) კოლეჯისტერიტორიაზეასაფეთქებელინივთიერებებისშემოტანადააფეთქება;  

პ) 

კოლეჯისადაპროფესიულისტუდენტისპატივისადაღირსებისშემლახველიქმედებამისიჩა

დენისადგილისმიუხედავად; 

ჟ) 

ნარკოტიკულიან/დაალკოჰოლურიანმისიშემცველისაშუალებებისკოლეჯშიმოტანა/გავრც

ელება/მოხმარება; 



რ) კოლეჯისშენობაშითამბაქოსმოხმარება;  

ს) კოლეჯშისტუდენტისათვის/მსმენელისათვისშეუფერებელისამოსითგამოცხადება, 

კერძოდ:  

ს.ა) გამომწვევისამოსითან/დასამოსით, რომელიცარფარავსმხრებსდაწელს;  

ს.ბ) სამოსით, რომელზეცდატანებულიწარწერა, 

ნახატიდასხვაშეურაწმყოფელიანსტუდენტის/მსმენელისსტატუსისათვისშეუფერებელიაა

ნაგიტაციასუწევსკანონითაკრძალულქმედებებს;  

ს.გ) სამოსით, რომელიცრეკლამასანაგიტაციასუწევსპოლიტიკურპარტიას;  

ტ) 

შუალედურიანსაბოლოოშეფასებისმიმდინარეობისასსხვასტუდენტისათვისდახმარებისგა

წევა;  

უ) სტენდზეგაკრულიგანცხადებებისდაზიანება (ჩამოხევა, ჩამოხსნა) 

რითაცხელიშეუშალათანამშრომლებისათვისან/დასტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვ

ისგანკუთვნილიინფორმაციისგავრცელებას; 

ფ) შუალედურიანსაბოლოოშეფასებისდროსგადასაწერიმასალის (ე.წ. ”შპარგალკა”) 

გამოყენება; 

ქ) 

სტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვისან/დამასწავლებლებისათვისან/დათანამშრომლე

ბისათვისგანზრახცრუინფორმაციისმიწოდება, რისგამოცჩაიშალამეცადინეობა;  

ღ) მეცადინეობისჩაშლა;  

ყ) სხვაობიექტურიგარემოება. 

 2. 

დისციპლინურპასუხისმგებლობასექვემდებარებაამმუხლშიჩამოთვლილიდისციპლინურ

იქმედებებისჩადენადამათიჩადენისმცდელობაც.  

3. სტუდენტისდისციპლინურიგადაცდომისშემთხვევაში, 

დისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომისგამოყენებახორციელდებაწინამდებარეშინაგანა

წესითგანსაზღვრულიდასაქმებულისათვისდისციპლინურიპასუხისმგებლობისდაკისრებ

ისათვისდადგენილიწესებით. 

 4. დაუშვებელიასტუდენტის/მსმენელისდისციპლინურიდევნაქმედებისათვის, 

რომელიცმანჩაიდინასასწავლოდროისაგანთავისუფალდროსკოლეჯისტერიტორიისგარე

თ, გარდაიმშემთხვევისა, როდესაცკოლეჯსაქვსდასაბუთებულიკანონიერიინტერესი. 

 5. 

არასრულწლოვანისტუდენტის/მსმენელისდისციპლინურიწარმოებისდაწყებისშესახებდა

უყოვნებლივუნდაეცნობოსმისკანონიერწარმომადგენელს. 

 6. დისციპლინურიგადაცდომისგამოვლენისშემთხვევაშიპირი, 

რომელმაციგიგამოავლინაკოლეჯისდირექტორისსახელზეადგენსმოხსენებითბარათსდაა



ღწერსქმედებას, შესაბამისიდროის, 

თარიღისადასხვაარსებითიმნიშვნელობისსაკითხებისმითითებით.  

7. 

დისციპლინურიპასუხისმგებლობისშესახებსაბოლოოგადაწყვეტილებასიღებსდირექტორ

ი, რაცფორმდებაშესაბამისიინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტით. 

 8. იმშემთხვევაში, როდესაცარსებობსსაფუძვლიანივარაუდი, 

რომსტუდენტიფლობსშინაგანაწესითაკრძალულნივთს, 

კოლეჯიუფლებამოსილიაგაატაროსშესაბამისიზომები.  

მუხლი 46. სტუდენტთა/მსმენელთადისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომები 

1. 

პროფესიულსტუდენტთა/მსმენელთამიმართშესაძლებელიაგამოყენებულიიქნასდისციპ

ლინურიპასუხისმგებლობისშემდეგიზომები:  

ა) შენიშვნა 

ბ) საყვედური; 

გ) სასტიკისაყვედური;  

დ) გარიცხვა;  

ე) სტუდენტისსტატუსისშეწყვეტა.  

2. 

ერთიდისციპლინურიგადაცდომისთვისშესაძლებელიაგამოყენებულიიქნასდისციპლინუ

რიპასუხისმგებლობისმხოლოდერთიზომა.  

3. 

პროფესიულისტუდენტის/მსმენელისმიმართდისციპლინურიპასუხისმგებლობისდაკისრ

ებისუფლებააქვსკოლეჯისდირექტორს.  

4. 

დისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომისგამოყენებისშესახებაღნიშვნაკეთდებასტუდენ

ტისპირადსაქმეში.  

მუხლი 47. დისციპლინურიპასუხისმგებლობისგაქარწყლება 

1. თუპროფესიულსტუდენტსორითვისგანმავლობაშიარშეეფარდაახალიდისციპლინ

ურიპასუხისმგებლობისზომა, 

იგიითვლებადისციპლინურიპასუხისმგებლობისარმქონეპირად. 

 

თავი V.პროფესიულსტუდენტთა/მსმენელთაწახალისებისზომები 

მუხლი 48. პროფესიულსტუდენტთა/მსმენელთაწახალისებისზომები 

სანიმუშოყოფაქცევისა, სასწავლოპროცესშიმიღწეულიმაღალიშედეგებისათვის, კოლეჯის, 

სტუდენტების/მსმენელებისდამასწავლებლებისათვისჩადენილიგანსაკუთრებულადმნიშ



ვნელოვანიქმედებისათვისწესდებასტუდენტის/მსმენელისწახალისებისშემდეგიფორმები

: 

ა) მადლობისგამოცხადება;  

ბ) ფასიანისაჩუქრითდაჯილდოება;  

გ) უფასოექსკურსიისორგანიზება;  

2. შესაძლებელიაერთდროულადგამოყენებულიქნასწახალისებისრამდენიმეფორმა. 3. 

პროფესიულისტუდენტისმიმართწახალისებისზომებიგამოყენებისუფლებააქვსკოლეჯის

დირექტორს, 

შესაბამისითანამშრომლისმოხსენებითიბარათისან/დასაკუთარიინიციატივით; 

 4. 

ინფორმაციაპროფესიულისტუდენტისწახალისებისშესახებსაზოგადოებასმიეწოდებაკოლ

ეჯისსტენდის/საჯაროდსიტყვიერადგამოცხადებითანკოლეჯისვებ-

გვერდისსაშუალებით.  

თავი VI.პროფესიულისტუდენტისპირადისაქმე 

მუხლი49. პროფესიულისტუდენტისპირადისაქმე 

 1.პროფესიულისტუდენტის „პირადისაქმე“ 

იქმნებადამასაწარმოებსკოლეჯისდირექტორისგანსაზღვრულისაამისოდუფლებამოსილი

პირი.  

2. 

პროფესიულისტუდენტისპირადისაქმემოიცავსსაბუთებისმიღებისეტაპზეწარმოდგენილყ

ველადოკუმენტს:  

ა) პირადი (კანონიერიწარმომადგენლის) განცხადება, 

რომელიცუნდააკმაყოფილებდესსაქართველოსზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის 78-

ემუხლითდადგენილმოთხოვნებს; 

ბ) პირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი; 

გ) 2 ფერადიფოტოსურათიზომით 3x4-ზე;  

დ) საბაზოსაფეხურისზოგადიგანათლებისდამადასტურებელიდოკუმენტისდედანი 

(ნოტარიალურადდამოწმებულიასლი) 

ანგანათლებისდამადასტურებელიიმდოკუმენტისდედანი 

(ნოტარიალურადდამოწმებულიასლი), 

რომლისმიღებაცშეუძლებელიიქნებოდაზოგადიგანათლებისსაბაზოსაფეხურისდაძლევის

გარეშე.ე) 

დისციპლინისდარღვევისან/დაწახალისებისზომისგამოყენებისშესახებკოლეჯისდირექტ

ორისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებს;  

ვ) მასთანგაფორმებულხელშეკრულებას.  



ზ) ნებისმიერისეთდოკუმენტს, 

რომელიცპირდაპირდაუშუალოკავშირშიაპროფესიულისტუდენტისუფლებებსადამოვალ

ეობებთან.’ 

 3. 

პროფესიულისტუდენტისპირადსაქმეშიმოთავსებულიდოკუმენტაციაწარმოადგენსკოლე

ჯისსაკუთრებას (გარდაუშუალოდდედნისსახითწარმოდგენილიდოკუმენტისა) 

დარჩებაკოლეჯში. 

 

 

 

მუხლი 50. დასკვნითიდებულებები 

1 ყველა 

მხარევალდებულიაგაეცნოსკოლეჯისშინაგანაწესსდახელიშეუწყოსკოლეჯშიმშვიდიდაუს

აფრთხოგარემოსშექმნას;  

2 

კოლეჯისშინაგანაწესიარზღუდავსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილადამიანის

უფლებებს;  

.3 შინაგანაწესისგაუქმება, 

მასშიცვლილებებისადადამატებებისშეტანახდებადირექტორისბრძანებით, 

მოქმედიკანონმდებლობისფარგლებში.  

4 შინაგანაწესიძალაშიამისიგამოქვეყნებისდღიდან. 

 

 


