
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

პროგრამების განხორციელების მიზნებისთვის 

ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა 
X X X x შეძენილი ტექნიკური აღჭურვილობის 

მაჩვენებელი

პროგრამების განხორციელების მიზნებისთვის 

სასწავლო ინვენტარის განახლება
X X X

შეძენილი/განახლებული ინვენტარის 

რაოდენობა/მაჩვენებელი

პროგრამების განხორციელების მიზნებისთვის 

მასალა-ნედლეულის შეძენა 
X X X X X შეძენილი მასალა-ნადლეულის მაჩვენებელი 

გათბობის საშუალებების გადამოწმება-განახლება X X
გათბობის საშუალებების გადამოწმება-

სრულყოფაზე დახარჯული თანხა

სან-ჰიგიენური წერტილების, ხანძარსაწინააღმდეგო 

სისტემის და პირველადი სამედიცინო დახმარების 

გადამოწმება-სრულყოფა
X X X

მატერიალური რესურსის გაუმჯობესებაზე 

დახარჯული თანხა

ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის 

დანერგვა
X X X

შემუშავებული ელექტრონული საქმისწარმოების 

სისტემა

ვებ გვერდის მუდვიმი განახლება სიახლეების 

განთავსებით
X X X X X X X X X X X X გონივრულ ვადებში განახლებული ვებ გვერდი

პროგრამების განხორციელების მიზნებისთვის 

ბიბლიოთეკის წიგნთა ფონდის განახლება
X X X X X შეძენილი წიგნების რაოდენობა

ბიბლიოთეკარი

საგანმანათლებლო რესურსების ელექტრონული 

საძიებო სისტემის დანერგვა
X X X

განახლებული საგანმანათლებლო რესურსების 

ელექტრონული საძიებო სისტემა

IT მენეჯერი 

ბიბლიოთეკარი

პერსონალის თანამდებობებისთვის შესაბამისი 

სამუშაო აღწერილობებისა და საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებისთვის განსაზღვრული 

მარეგულირებელი დოკუმენტის 

შემუშავება/განახლება

X X

პერსონალის თანამდებობებისთვის შესაბამისი 

სამუშაო აღწერილობებისა და საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებისთვის განსაზღვრული 

მარეგულირებელი დოკუმენტი

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი

  

შრომითი და მომსახურების ხელშეკრულებების 

გაფორმება სტრუქტურული ერთეულების 

წარმომადგენლებთან და პედაგოგიურ 

პერსონალთან
X X X X X X X X X X X X

გაფორმებული ხელშეკრულებები საქმისწარმოების 

სპეციალისტი

პროფესიული განვითარების საჭიროებათა 

კვლევისთვის კითხვარების შემუშავება X
შემუშავებული კითხვარი

პროფესიული განვითარების საჭიროებათა კვლევის 

ჩატარება და მონაცემთა ანალიზი X X
პროფესიული განვითარების საჭიროებათა 

კვლევის შედეგები და ანგარიში

პროფესიული განვითარების საჭროებიდან 

გამომდინარე პროფესიული მასწავლებლების 

ტრენინგი 

X X X X
პროფ. მასწავლებელთა წილი, რომლებმაც 

გაიარეს/გადიან ტრენინგი

პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგი მოდულური 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში X X X X X ჩატარებული ტრენინგები

პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგი შეფასების 

თანამედროვე მეთოდებში
X X

პროფ. მასწავლებელთა შესაძლებლობების 

გაძლიერებაზე დახარჯული რესურსი

მასწავლებელთა ტრენინგი ისტ-ის გამოყენებაზე 

სწავლებაში
X X

IT მენეჯერი

შრომის ბაზრის ანალიზის 

ანგარიშების მოძიება

სხვადასხვა უწყებების მიერ განხორციელებული 

შრომის ბაზრის კვლევის შედეგების მოძიება და 

გაცნობა
X X კვლევის ანგარიშები

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი

პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის 

საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება და დირექტორისთვის 

წარდგენა დასამტკიცებლად 

X X X
დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული 

პროგრამები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დამატების მიზნით განაცხადის წარდგენა სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში

X X X X

პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

დადებითი გადაწყვეტილება პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების 

შესახებ

კალენდარული გეგმების შემუშავება X X X X X შემუშავებული კალენდარული გეგმები

შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება X X X X X შემუშავებული შეფასების ინსტრუმენტები

ხელშეკრულებების/მემორანდუმების გაფორმება 

პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით
X X X

გაფორმებული 

ხელშეკრულებები/მემორანდუმები პრაქტიკის 

ობიექტებთან

დანართი 

შემსრულებელი თანამონაწილე                                           

1

მართვის სტრუქტურისა და 

საქმიანობის გაუმჯობესება

მატერიალური რესურსის 

განვითარება

IT მენეჯერი

სამეურნეო, ჯანდაცვისა და 

უსაფრთხოების სამსახურის 

უფროსი

კოლეჯის მართვისა და 

ადამიანური რესურსის 

განვითარება  

2

დამტკიცებულია დირექტორის მიერ ბრძანებით №80 /28.12.2018

სხვა ჩართული მხარეები (გარდა 

დაწესებულებისა)
მიზანი

ფინანსური მენეჯერი

შენიშვნაამოცანა პასუხისმგებელი  პირი

საბიბლიოთეკო 

სერვისების გაუმჯობესება

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება

სასწავლო 

სახელოსნოების/დარგობ
რივი 

კაბინეტების/თეორიული 

სწავლების აუდიტორიების 

მატერიალური რესურსით 

გაუმჯობესება

საინფორმაციო 

რესურსების გაუმჯობესება

ადამიანური 

რესურსის/პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლების უწყვეტი 

პროფესიული 

განვითარება

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის სპეციალისტი

დირექტორი

 2019   წლის   სამოქმედო   გეგმა

თვეები
აქტივობა ინდიკატორი#

დირექტორის მოადგილე

3

მოდულური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება და 

დანერგვა

სასწავლო პროცესის 

ორგანიზება

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური და მოდულის 

განმახორციელებელი 

პირები



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელება დაგეგმე-განახორციელე-შეაფასე-

გადახედე სისტემის მოდელის მიხედვით X X X X X X X X X X X X

განხორციელებული პროფესიული 

საგანამანათლებლო პროგამები დაგეგმე-

განახორციელე-შეაფასე-გადახედე სისტემის 

მოდელის მიხედვით

მონიტორინგის გეგმის შემუშავება X შემუშავებული მონიტორინგის გეგმა

საკონტაქტო საათზე დასწრება X X X X X X X X X X X X საკონტაქტო საათზე დასწრების მაჩვენებელი

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების/მოდულის განმახორციელებელი 

პირების, პროფესიული სტუდენტების და სხვა პირთა 

გამოკითხვა პროგრამების გაუმჯობესების მიზნით

X X X X

გამოკითხულ პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების/მოდულის 

განმახორციელებელი პირების, პროფესიული 

სტუდენტების და სხვა პირთა რაოდენობა

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების/მოდულის განმახორციელებელი 

პირების, პროფესიული სტუდენტების და სხვა პირთა 

გამოკითხვიდან მიღებული მონაცემების დამუშავება 

და ანალიზი 

X X

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების/მოდულის 

განმახორციელებელი პირების, პროფესიული 

სტუდენტების და სხვა პირთა გამოკითხვის 

შედეგები 

გამოკითხვის შედეგებიდან გამომდინარე 

რეკომენდაციების შემუშავება პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების 

მიზნით

X X

გამოკითხვის შედეგებიდან მიღებული 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით 

განვითარებული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამები

შეფასებების პროცესის მონიტორინგი X X X შეფასების სისტემის მონიტორინგის შედეგები

პროფესიული სტუდენტების მიერ შესრულებული 

შეფასების ინსტრუმენტების მონიტორინგი
X X

შეფასების ინტრუმენტების მონიტორინგის 

შედეგები

საკომუნიკაციო აქტივობების დაგეგმვა 

დაინტერესებულ მხარეთა ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით
X X X

დაიტერესებულ მხარეთათვის სასწავლო ტურების 

ორგანიზება
X X X

სპორტულ ღონისძიებებში/შეჯიბრებებში 

მონაწილეობა
X X

ექსკურსიებისა და სხვადასხვა შეხვედრების 

ორგანიზება
X X X X X X

ტრენინგის (უსაფრთხოების და ა.შ) ორგანიზება X X

დასაქმების ფორუმებსა და სამუშაო შეხვედრებში 

მონაწილეობა
X X X

პროფესიული სტუდენტებისთვის ინდივიდუალურად 

კონსულტაციების გაწევა
X X X X X X X X X X

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების 

გადახედვა/გაუმჯობესება
X X

განახლებული ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა 

მექანიზმები

საჭიროების შემთხვევაში თვითშეფასების ანგარიშის 

შემუშავება და სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენა
X X შემუშავებული თვითშეფასების ანგარიში

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

დამატების მიზნით სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში განაცხადის 

წარდგენა

X შემუშავებული განაცხადი

პროფესიულ 

ორიენტაციასა და 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება

დასაქმების ფორუმების, სამუშაო შეხვედრების, 

პროფესიული სტუდენტებისთვის გაწეული 

ინდივიდუალური კონსულტაციების მაჩვენებელი

სტრუქტურული ერთეულის 

წარმომადგენლები

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

კარიერის სპეციალისტი

6

ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმების განხილვა, 

შემუშავება

კოლეჯის მომზადება 

თვითშეფასებისა და 

ავტორიზაციისთვის

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი

საკონსულტაციო 

შეხვედრების ორგანიზება

ექსტრაკურიკულური 

აქტივობების ორგანიზება
სხვადასხვა ღონისძიებების, შეხვედრების და 

ექსკურსიების რაოდენობა

კოლეჯის ცნობადობის 

გაზრდა და ცნობიერების 

ამაღლების აქტივობების 

ორგანიზება პროფესიული 

სტუდენტებისთვის

5

სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის (მშობელი, 

აბიტურიენტი, მასწავლებელი და ა.შ) 

ინფორმირების ხარისხი (შეხვედრების 

რაოდენობა)

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

კარიერის სპეციალისტი

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის სპეციალისტი

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განვითარება

4
პროგრამებისა და სწავლების 

ხარისხის გაუმჯობესება

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი

შეფასების სისტემის 

ფუნქციონირება


