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სხვადასხვა 

მიმართულების 

პროფესიული მომზადება/ 

პროფესიული 

გადამზადების 

პროგრამების შემუშავება 

და დამატება

× × × × ×

ზრდასრულთა 

განათლების 

კოორდინატორი, 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, 

 მიღებულია ავტორიზაციის 

საბჭოს გადაწყვეტილება

შესრულდა: "ქართული ფარდაგისა და ხალიჩის ქსოვის" პროფესიული მომზადების 

პროგრამა დადასტურდა სსიპ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 

N512443, 02.06.2021წ. ბრძანებით.  "თმის შეჭრისა და ღებვის ხელოვნების" პროფესიული 

მომზადების პროგრამა დადასტურდა სსიპ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის N512445, 02.06.2021წ. ბრძანებით, "ოფისის ადმინისტრირების" პროფესიული 

მომზადების პროგრამა დადასტურდა სსიპ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის N865574, 06.09.2021წ. ბრძანებით    

პროფესიული 

მომზადება/პროფესიული 

გადამზადების 

პროგრამების 

განხორციელება

× × × × × × × × ×

ზრდასრულთა 

განათლების 

კოორდინატორი

 გაზრდილია 

კურსდამთავრებულ 

მსმენელთა რაოდენობა

შესრულდა: განხორციელდა სწავლება 7 პროფესიული მომზადების პროგრამის 

(ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება, ძრავის კვების სისტემის დიაგნოსტირება და სერვისი, 

ელექტრული მონტაჟის, ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება, კედლისა 

და იატაკის მოპირკეთება ფილებით, ქალის სათავიანი ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-

ტექნოლოგიური დამუშავება, თმის შეჭრისა და ღებვის ხელოვნება) 11 ჯგუფში (128 

კურსდამთავრებული) და 1 პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

(ელექტროუსაფრთხოება და ელექტრო ტექნიკის საფუძვლები) 1 ჯგუფში (15 

კურსდამთავრებული).  სულ 143 კურსდამთავრებული. ასევე, მიმდინარეობს სწავლება 2 

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე (ქართული ფარდაგისა და ხალიჩის ქსოვა- 7 

მსმენელი, ქალის სათავიანი ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური დამუშავება - 10 

მსმენელი, რომელიც ხორციელდება სსიპ-კოლეჯს ,,მერმისი“ და საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ-დასაქმების 

ხელშეწყობის სააგენტოს შორის 2021 წლის 06 დეკემბერს გაფორმებული მომსახურების 

(პროფესიული მომზადების-გადამზადების კურსი) შესყიდვის  ხელშეკრულების 

საფუძველზე,  სულ: 17 მსმენელი) 

3

"სარესტორნო 

მომსახურების" 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის დამატება              

× × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი

 მიღებულია ავტორიზაციის 

საბჭოს გადაწყვეტილება

შესრულდა: მიღებულია "სარესტორნო მომსახურების" პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგები, ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N589555, 17.06.2021წ. პროგრამის 

განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ

"სარესტორნო 

მომსახურების" 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

განხორციელება              

× × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში,  სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

ფორმირებულია ჯგუფები
შესრულდა: სსიპ კოლეჯის დირექტორის N200 კ, 05.11.2021წ. ბრძანებით ფორმირებულია 

"სარესტორნო მომსახურების" ინტეგრირებული პროგრამის N02-2021 ჯგუფი 

შესრულება

სტრატეგიული მიზანი №1 - 2027 წლის 1 იანვრისთვის შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამების განვითარება და ინტერნაციონალიზაცია

1

შრომის ბაზარზე 

მოთხოვნადი 

მომზადება/ 

გადამზადების 

პროგრამის სპექტრის 

გაზრდა

მეოთხე დონის 

ინტეგრირებული 

ზოგადი მოდულებით 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო  

პროგრამების დამატება 

და განხორციელება

სსიპ  კოლეჯი "მერმისი"

2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

N ამოცანები აქტივობები

შესრულების ვადები
პასუხისმგებელი 

პირი

შესრულების 

ინდიკატორები



"გრაფიკული დიზაინის 

შესრულების" 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ზოგადი 

განათლების მოდულების 

ინტეგრირება

×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი

სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში წარდგენილია 

განაცხადი პროგრამაში 

ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგების 

ინტეგრირების შესახებ

შესრულდა: სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენილია 

განაცხადი პროგრამაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების 

ინტეგრირების შესახებ, №1422426, 27.12.2021წ.

სხვადასხვა პროექტების 

ფარგლებში ახალი 

მოკლევადიანი 

სასერტიფიკატო 

პროგრამების შერჩევა და  

შემუშავება

× × ×

 დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი

დამტკიცებულია 

მოკლევადიანი  პროგრამები

შესრულდა: სსიპ კოლეჯის დირექტორის N04-336, 19.10.2021წ. ბრძანებით დამტკიცდა 5 

მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა

მოკლევადიანი 

სასერტიფიკატო 

პროგრამების  

განხორციელება, 

საჭიროების შემთხვევაში 

დისტანციური სწავლების 

რეჟიმში

× × × × × × × × × × ×

 დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი,  

განხორციელებულია 

სასერტიფიკატო 

მოკლევადიანი პროგრამები

შესრულდა: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტის  ფარგლებში  

განხორციელდა 10 მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამის სწავლება 28 ჯგუფში, 373 

კურსდამთავრებული (მათ შორის: პროექტი ,,პროფესიული განათლება - დასაქმებისაკენ 

მიმავალი უმოკლესი გზა" - 189 კურსდამთავრებული, პროექტი „პანდემიით 

დაზარალებული მოქალაქეების დასაქმების ხელშეწყობა“ - 184 კურსდამთავრებული).  

მეოთხე კვარტალში დაწყებულია მერიის პროექტის „ისწავლე და დასაქმდი“ ფარგლებში 5 

მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამის განხორციელება 8 ჯგუფში (85 მსმენელი) 

ფორმალური 

განათლების აღიარების 

დოკუმენტის შექმნა და 

ამოქმედება

ფორმალური განათლების 

აღიარება
× × ×

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, იურისტი

ფორმალური განათლების 

აღიარების 

არ შესრულდა: ფორმალური განათლების აღიარების შესახებ არ ყოფილა მოთხოვნა 2021 

წლის მიღების ჯგუფების სტუდენტების მხრიდან

არაფორმალური 

განათლების აღიარების 

უფლების  მოპოვება და 

ამოქმედება

არაფორმალური 

განათლების აღიარების 

უფლების 

მოპოვებისათვის საჭირო 

დოკუმენტების 

მომზადება და წარდგენა

× × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში, იურისტი

მოპოვებულია 

არაფორმალური 

განათლების აღიარების 

უფლება

ნაწილობრივ შესრულდა: მომზადებულია არაფორმალური განათლების აღიარების 

უფლების მოპოვებისათვის საჭირო დოკუმენტები

მეოთხე დონის 

ინტეგრირებული 

ზოგადი მოდულებით 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო  

პროგრამების დამატება 

და განხორციელება

4

პროექტების/ 

სასერტიფიკატო 

მოკლევადიანი 

პროგრამების  

განხორციელება



საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით 

მასწავლებლების, 

სტუდენტების, 

დამსაქმებელებისა და 

კურსდამთავრებულების  

გამოკითხვა, შედეგების 

ანალიზი და 

რეკომენდაციები

× × × × × × ×

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, ხარისხის 

მართვის 

სპეციალისტი, 

პროფორიენტაციისა 

და კარიერის  

დაგეგმვის მენეჯერი

საჭიროების შემთხვევაში 

შეტანილია ცვლილებები 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო  

პროგრამებში

შესრულდა: ჩატარდა კვლევა 48 ჯგუფში, ასევე, უზრუნველყოფილ იქნა 7 პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის (მხატვრული ქსოვა, თექის დამზადება, ფეხსაცმლისა და 

ტყავის ნაკეთობათა წარმოება, სამკერვალო წარმოება, საოფისე საქმე, ბუღალტრული 

აღრიცხვა, ელექტროობა) შეცვლილ სტანდარტთან (ჩარჩო დოკუმენტი) შესაბამისობაში 

მოყვანა: სამსახურებრივი ბარათები N336153, 07.04.2021წ., N384898, 22.04.2021წ., N391388, 

22.04.2021წ.,  N413026, 27.04.2021წ., N416785, 28.04.2021წ., N428161, 29.04.2021წ., N560526, 

11.06.2021წ., N608099, 21.06.2021წ. პროფესიული და მომზადება/გადამზადების პროგრამების 

შეცვლილ ჩარჩო დოკუმენტთან და მოდულებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, 

უზრუნველყოფილ იქნა კოლეჯის 13 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში და 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამებში ცვლილებების შეტანის ინიცირება, 

მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმების გაფორმება, ცვლილებების შეტანის 

კოორდინირება, შეცვლილი პროგრამების განხილვა და დასამტკიცებლად წარდგენა 

(სამსახურებრივი ბარათი 1152317, 28.10.2021წ. 1102234, 18.10.2021წ., 1190266, 05.11.2021, 

1191269, 05.11.2021, 1198797, 08.11.2021, 1311474, 06.12.2021წ., 1383170, 09.12.2021წ., 13633292, 

14.12.2021წ. გაფორმებულია მუდმივმოქმედი კომისიის 2 ოქმი). შეივსო პროგრამების 

მიხედვით ჩარჩო დოკუმენტთან შესაბამისობაში მოყვანის ფორმები (წერილები 1388987, 

20.12.2021წ., 1398556, 21.12.2021წ.)

პროფესიული 

საგანმანათლებლო  და 

პროფესიული მომზადება/ 

პროფესიული 

გადამზადების 

პროგრამების 

განხორციელების 

ხარისხის მონიტორინგი 

პირისპირ/დისტანციურ 

რეჟიმში 

განხორციელებისას

× × ×

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, ხარისხის 

მართვის 

სპეციალისტი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ 

მასწავლებელი

განხორციელებულია 

მეცადინეობებზე და 

შეფასების პროცესზე 

დასწრება, გაფორმებულია 

ოქმები, ჩატარებულია 

ანალიზი, საჭიროებისას 

გაცემულია 

რეკომენდაციები

შესრულდა: განხორციელდა მეცადინეობებზე დასწრება, გაფორმებულია ოქმები, 

ჩატარებულია ანალიზი, გაცემულია რეკომენდაციები, ჩატარებულია მეცადინეობების 

თემატიკის კალენდარული გეგმების თემატიკასთან შესაბამისობის მონიტორინგი. 

მონიტორინგის შედეგად შედგენილ იქნა გაუმჯობესების გეგმა და შეფასებების განრიგები 

(სამსახურებრივი ბარათი N463561, 19.05.2021წ., N464294, 20.05.2021წ., N464329, 20.05.2021წ., 

N464422, 20.05.2021წ., N465169, 20.05.2021წ., N465868, 20.05.2021წ.,  N465974, 20.05.2021წ., 

N1355269, 13.12.2021წ., 1387802, 20.12.2021წ., 1416622, 27.12.2021წ. 1430927, 29.112.2021წ.). 

სტუდენტთა შეფასების  

შიდა ვერიფიკაცია
× × × × × ×

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, ხარისხის 

მართვის სპეციალისტი

ჩატარებულია სტუდენტთა 

შეფასების ვერიფიკაციის 

პროცესი

შესრულდა: ჩატარებულია სტუდენტთა შეფასების ვერიფიკაციის პროცესი (სამსახურებრივი 

ბარათი N673456, 05.07.2021წ.,  N731464, 21.07.2021წ., N746993, 21.07.2021წ., N761706, 

02.08.2021წ.), გაფორმებულია ჩატარებული შიდა ვერიფიკაციის დასკვნები

სასწავლო პროცესში 

გამოყენებული  

ნედლეულის და 

მასალების ხარჯვის 

მონიტორინგი

× × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში, სასწავლო და 

საწარმოო პრაქტიკის 

მენეჯერი

ჩატარებულია სასწავლო 

პროცესში გამოყენებული  

ნედლეულის და მასალების 

ხარჯვის მონიტორინგები

შესრულდა: გაფორმებულია მატერიალური მარაგებისა და საწვავის ჩამოწერის 

მუდმივმოქმედი კომისიის 52 აქტი

6
 სასწავლო პროცესის 

ხარისხის გაუმჯობესება



განსახორციელებელი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების, 

პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამების   

სასერტიფიკატო 

პროგრამების და 

სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვა

× × × × × × × ×

 დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში,  სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, 

ზრდასრულთა 

განათლების 

კოორდინატორი

შევსებულია ანკეტა-

კითხვარები, გაკეთებულია 

სასწავლო ცხრილები,  

გაკეთებულია სასწავლო 

მასალებთან 

დაკავშირებული 

მოთხოვნები

შესრულდა: ცხრილების სამსახურებრივი ბარათები -  N6756, 18.01.2021წ.,  N30664, 

26.02.2021წ., N57998, 10.02.2021წ.; N90810, 12.02.2021წ.; N123018, 16.02.2021წ.; N170788, 

26.02.2021წ., N207419, 09.03.2021წ.;  N223102, 12.03.2021წ., N257867, (19.03.2021);  N291679 

(27.03.20); N320626 (05.04.2021);  N 342138 (08.04.2021); N 369077 (19.04.2021); 399945 

(24.04.2021); N 437316 (13.05.2021); N 448353 (16.05.2021);   N474888 (23.05.21) ; N499098, 

(28.05.2021);  N525054 (04.06.21); 556200 (11.06.2021); 597878 (18.06.2021); 633039 (25.06.2021),  

N1011020, 01.10.2021, N1053073, 07.10.2021; N1091318 , 15.10.2021; N1128195, 22.10.2021; 

N1161050, 29.10.2021; N1243317, 18.11.2021;  N1250856, 19.11.21; N1273434, 26.11.2021;   

N1307418, 04.12.21;  N1353538, 10.12.2021, N1415226, 24.12.2021; პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე შევსებულია ანკეტა-კითხვარი (სამსახურებრივი ბარათი 

N693267, 09.07.2021წ., N695184, 09.07.2021წ.), ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 

პროექტის დაგეგმვა (სამსახურებრივი ბარათი N702206, 13.07.2021წ.), დისტანციურ რეჟიმში 

სასწავლო პროცესის განახლება (სამსახურებრივი ბარათი N827288, 27.08.2021წ.), 2021 წლის  

მიღებასთან დაკავშირებით მომზადდა დატვირთვები 21 ჯგუფისთვის და 74 

მასწავლებლისთვის, სამსახურებრივი ბარათი N1193048, გაიხსნა მატერიალური ჟურნალები, 

შედგენილ იქნა მოკლევადიანი პროგრამების ცხრილები, გახსნილ იქნა მატერიალური 

ჟურნალები - სამსახურებრივი ბარათი N1430358, 08.12.2021 

ფაბლაბ-ის სასწავლო 

პროცესში ინტეგრაცია
× × × × × × × ×

დირექტორის 

მოადგილე,  სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი,  

ფაბლაფ-ის მენეჯერი

განხორციელებულია 

პროექტები

შესრულდა: ფაბლაბის აღჭურვილობა გამოყენებულია "ხის მხატვრული დამუშავების" 

პროგრამის სწავლებისას. ასევე, განხორციელდა მოკლევადიანი პროგრამა: კომპიუტერული 

გრაფიკული პროგრამების საშუალებით რიცხვით პროგრამული დანადგარების მართვა (CNC, 

ლაზერული ჭრის დანადგარი) – 4 ჯგუფი - 40 მსმენელი

სასწავლო 

დოკუმენტაციის და 

ჟურნალის წარმოების 

მონიტორინგი და 

ანალიზი 

× × × ×
სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

ჩატარებულია  სასწავლო 

დოკუმენტაციის და 

ჟურნალების 

მონიტორინგები

შესრულდა: ჩატარებულია  სასწავლო დოკუმენტაციის და ჟურნალების მონიტორინგები: 

სამსახურებრივი ბარათები: N424319, 28/04/2021;  N426880, 29/04/2021;   N519774, 03/06/2021წ.;  

N519781, 03/06/2021წ.; N669202, 05/07/2021წ.; N827288, 27.08.2021წ. N1366208, 14.12.2021,  

N1334202, 08.12.2021. 

შიდა კონკურსების 

მომზადება და ჩატარება 
× × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში

ჩატარებულია შიდა 

კონკურსი ორი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში

ნაწილობრივ შესრულდა: ჩატარდა  კონკურსი "კულინარიის ხელოვნების" პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჯგუფების სტუდენტებს შორის (სამსახურებრივი ბარათი 

N710214, 14.07.2021წ.), ჩატარდა შიდა შესარჩევი ტური საახალწლო კულინარიული  

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატთა გამოსავლენად

სსსმ და შშმ  პირთა 

მომსახურება, მათ შორის 

ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმების 

შემუშავება

× × × × × × × × × × ×

ინკლუზიური 

განათლების 

კოორდინატორი, 

ინკლუზიური 

განათლების 

სპეციალისტი, სსსმ 

პირის ასისტენტი, 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, 

პროგრამების 

მასწავლებლები

 ინკლუზიური განათლების 

გუნდის მიერ გაწეულია 

მომსახურება სსსმ და შშმ  

პირთათვის 

შესრულდა: შემუშავებულია ინდ. გეგმა "ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოების" 

სპეციალობის სსსმ სტ. რ. სადოევისთვის. შემუშავებულია ინდ. გეგმები "მომინანქრების" 

სპეციალობის სსსმ სტ. დ. თოფურიასათვის

7

სასწავლო პროცესის 

ორგანიზება და 

მონიტორინგი

8

ინკლუზიური 

პროფესიული 

განათლების 

მხარდაჭერა



სსსმ და შშმ  პირთა 

მხარდაჭერის მიზნით 

დაუნის სინდრომის,  

აუტიზმის საერთაშორისო 

დღის და სსსმ და შშმ  

პირთა უფლებების  

დაცვის დღეების აღნიშვნა 

კოლეჯის სტუდენტთა 

ჩართულობით

× × ×

ინკლუზიური 

განათლების 

კოორდინატორი, 

ინკლუზიური 

განათლების 

სპეციალისტი

კოლეჯის ვებ-გვერდზე 

ასახულია ინფორმაცია 

ღონისძიების შესახებ

შესრულდა: 21 მარტს აღინიშნა  დაუნის სინდრომის  მსოფლიო საერთაშორისო დღე, 

კოლეჯის ფეისბუქ გვერდზე ასახულია ინფორმაცია, ატვირთულია პრეზენტაცია და 

ფოტომასალა ჩატარებული ღონისძიების შესახებ.   14 ივნისს აღინიშნა შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე. ამ თარიღთან დაკავშირებით, სსიპ 

კოლეჯში  “მერმისი“ მოწვეულნი იყვნენ ასოციაცია „ანიკას“ ბენეფიციარები. ინფორმაცია 

ჩატარებული ღონისძიების შესახებ ასახულია კოლეჯის ფეისბუქ გვერდზე. 3 დეკემბერს 

ჩატარდა  შშმ  პირთა საერთაშორისო  დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ინფორმაცია 

განთავსებულია კოლეჯის ფეისბუქ გვერდზე

პროფესიული 

განათლებისა და 

კოლეჯის 

პოპულარიზაციის 

მიზნით სარეკლამო 

ღონისძიებების, მათ 

შორის ონლაინ რეჟიმში, 

დაგეგმვა-განხორციელება

× × × ×

პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი

კოლეჯის ვებ-გვერდზე 

ასახულია ინფორმაცია 

ღონისძიების შესახებ

შესრულდა: GIZ-ის და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიერ  2021 წლის 

მიღებასთან დაკავშირებით გადაღებულ იქნა სარეკლამო რგოლი,  დაიბეჭდა და გავრცელდა 

კოლეჯის სარეკლამო ფლაერები, ჩატარდა შეხვედრები დამსაქმებლებთან, ინფორმაცია და 

ფოტომასალა ატვირთულია კოლეჯის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე

ახალი პარტნიორი 

ორგანიზაციების მოძიება 

ინტეგრირებული, 

დუალური და მომზადება/ 

გადამზადების 

პროფესიული 

პროგრამების 

განხორციელების და 

დასაქმების ხელშეწყობის 

მიზნით

× × × × ×

პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი

 გაფორმებულია 

მემორანდუმები

შესრულდა: გაფორმდა 16 მემორანდუმი (შპს „ჯი ემ თი სასტუმროები", შპს „რას ალ ხაიმა 

ინვესტმენტ აუტორიტი ჯორჯია“ (შერატონი თბილისი), შპს „პრემიერა ტმ“, შპს „სქაი ჰაი“, 

შპს "ციტადელი“, შპს „აგროჰაბი“, შპს „ჯი თი გრუპი“, შპს „ეი ჯი მოტორსი“, შპს „ჯი თი 

მოტორსი“, შპს „აჭარა ჯგუფი“, შპს „თეგეტა მოტორსი“, შპს „კოსმო“,  შპს „მარშე“  და 41 

ხელშეკრულება (შპს „ბაუფლექსი“, შპს „მაქრო ტურიზმი“, შპს „გეოფუდი“, შპს „მეგობრობა“, 

ი/მ ნანა ჩალათაშვილი, შპს „ოცნება“, შპს „nail foint”, შპს „პრემიერა ტმ“, შპს „რამ მოტორსი“, 

შპს „ბაუფლექსი“, შპს „ისი პარი სილამაზის ცენტრი“, შპს „მირიან ტუზურიძე“, იმ „ნ.ჯ“,  შპს 

„red rose”, შპს „მაკა ენუქიძე“, შპს „ლ სტუდიო“, იმ „სალონი N9“, იმ „milena studio”, შპს 

„ადლი“, შპს „მოდერნ ვილა“, შპს „თაზი“, შპს „დავით გრიგორიანი“, შპს „იფქლი დიღომი“, 

ი/მ "მაია თოფურია", შპს "აივნიანი ქალაქი", შპს "პროცესორი", შპს "სუში მანია", შპს 

"გეოფუდი", შპს "იფანი", შპს "სუში თაიმი", შპს „მეგობრობა“, შპს „ჯი ემ თი" სასტუმროები - 

მოქსი, თბილისი მარიოტი და ქორთიარდ მარიოტი, შპს „რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ 

აუტორიტი ჯორჯია“ (შერატონი თბილისი), შპს „პრემიერა ტმ“, შპს „სქაი ჰაი“, შპს 

ციტადელი, შპს „აგროჰაბი“, შპს „ჯი თი გრუპი“,  შპს „ეი ჯი მოტორსი“, შპს „ჯი თი 

მოტორსი“, შპს „აჭარა ჯგუფი“, შპს „ბაუმა“, შპს „ფავორიტი სტილი").

"ღია კარის დღეების" 

მოწყობა ადგილზე 

კოლეჯში, სკოლებში ან 

ონლაინ რეჟიმში

× × ×

პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი

კოლეჯის ვებ-გვერდზე 

ასახულია ინფორმაცია 

ღონისძიების შესახებ

შესრულდა: ჩატარდა ღია კარის დღეები 19.07.2021წ., 26.07.2021წ., 02.08.2021წ., 09.08.2021, 

16.08.2021წ. ინფორმაცია და ფოტომასალა ჩატარებული ღონისძიების შესახებ ატვირთულია 

კოლეჯის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე

სტუდენტთა/მსმენელთა 

ინიციატივების 

მხარდაჭერა

× × × × × × × × × × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში

განხორციელებულია 

ღონისძიებები

შესრულდა: 2021 წლის იანვარ-თებერვალისა და სექტემბერის თვეებში კოლეჯში სწავლება 

მიმდინარეობდა დისტანციურ რეჟიმში. კოლეჯის IT სპეციალისტების მიერ განხორციელდა 

სტუდენტების ტექნიკური მხარდაჭერა. ჩატარდა „პროფესიული განათლების 2021 წლის 

ეროვნული ჯილდოს კონკურსზე კატეგორიაში „წლის პროფესიული განათლების 

სტუდენტი“ კანდიდატის/ კანდიდატების შესარჩევი კონკურსი. კოლეჯის "კულინარიის 

ხელოვნების" პროგრამის სტუდენტმა 27.12.2021წ. მონაწილება მიიღო და გაიმარჯვა 

საახალწლო კერძის მომზადების კულინარიულ  კონკურსში. კონკურსზე წარდგენილ იქნა 

სტუდენტების მიერ შერჩეული კონკურსანტი,

9

პროფესიული 

განათლების 

პოპულარიზაცია

სტრატეგიული მიზანი №2. 2027 წლის 1 იანვრისთვის კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მხარდამჭერი ღონისძიებების განვითარება

სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება

8

ინკლუზიური 

პროფესიული 

განათლების 

მხარდაჭერა



სტუდენტთათვის/ 

მსმენელთათვის 

ინფორმაციის მიწოდება 

კოლეჯში მოქმედი 

ნორმატიული 

დოკუმენტების, 

ადმინისტრაციული 

მხარდაჭერის,  უფლება- 

მოვალეობების, 

საკონსულტაციო 

მომსახურების, შეფასების 

სისტემის, დასაქმების 

შესაძლებლობის/ვაკანსიებ

ის შესახებ 

× × × × × × × × × × ×

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი

გაფორმებულია 

საინფორმაციო-

საკონსულტაციო შეხვედრის 

ფურცლები, ელექტრონული 

საქმის წარმოების სისტემაში 

ატვირთულია ანგარიშები 

შესრულდა: გაფორმებულია საინფორმაციო შეხვედრების ფურცლები და ოქმები, 

დამსაქმებლებთან შეხვედრის ამსახველი ფოტომასალა 

სტუდენტთა მხარდაჭერის 

სერვისები გაუმჯობესება
× × × × × × × × × × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში,                                          

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი

ელექტრონული საქმის 

წარმოების სისტემაში 

ატვირთულია გაცემული 

ცნობები, დახასიათებები, 

რეკომენდაციები, 

ბრძანებები დაჯილდოების 

შესახებ

შესრულდა: საქმისწარმოების ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულია 74 გაცემული ცნობა. 

ჩატარდა შეხვედრები "თეგეტა მოტორსის" და " აჭარა გრუპის" და "აგრო ჰაბის" 

წარმომადგენლებთან. 19.10.2021წ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ ჩატარდა 

ტრენინგი/სემინარი ნარკოტიკების ავადმოხმარების შესახებ. 24.12.2021წ. ჩატარდა მასტერ 

კლასი "კულინარიის ხელოვნების" პროგრამის სტუდენტებისათვის.   განხორციელდა 

„შემოქმედებითი აზროვნების მოდულის პილოტირება (სამსახურებრივი ბარათი 1166854, 

01.11.2021წ., სსიპ კოლეჯის დირექტორის ბრძანება 04-356, 02.11.2021წ.).   

სტუდენტთა დასაქმების 

ხელშეწყობა 

გაუმჯობესება 

× × × × × × × ×

პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი

გაზრდილია დასაქმებულ 

კურსდამთავრებულთა 

რაოდენობა, არსებობს 

დასაქმებულ სტუდენტთა  

ბაზა

შესრულდა: „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის“ (ICCA) პროფესიული 

კვალიფიკაციის სამუშაოს მაძიებელთა ხელშეწყობისათვის ონლაინ დასაქმების ფორუმში 

მონაწილეობის შედეგად დასაქმდა 3 კურსდამთვრებული, კოლეჯის ელექტრონულ ფოსტაზე  

კომპანიებიდან შემოსული ვაკანსიების საფუძველზე დასაქმდნენ კოლეჯის 

კურსდამთავრებულები: შპს „აგროჰაბი“სამსახ. ბარათი N630994), შპს „კოფტ“ (სამსახ. ბარათი 

N630994), გაგუას კლინიკა (სამსახ. ბარათი N940496), შპს „პარაისო“ (სამსახ. ბარათი N759394), 

შპს „ჯი თი გრუპ“ (სამსახ. ბარათი N749801), შპს SHAVDIA, სამსახ. ბარათი   N1155060, 

28.10.2021წ., შპს „ჯი თი გრუპი“, სამსახ. ბარათი N1401294, 22.12.2022წ.

სტუდენტთა 

კმაყოფილების კვლევა და 

მისი შედეგების 

გამოყენება სტუდენტთა/ 

მსმენელთა მხარდამჭერი 

ღონისძიებების 

გაუმჯობესების მიზნით

× × × ×

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, ხარისხის 

მართვის სპეციალისტი

სტუდენტთა კმაყოფილების 

კვლევების შედეგები 

გამოყენებულია ხარისხის 

მართვის მენეჯერის და 

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერების  სამუშაო 

გეგმებში

 შესრულდა: ჩატარებული კვლევები გამოყენებულია ხარისხის მართვის მენეჯერის და 

სასწავლო პროცესის მენეჯერის სამუშაო გეგმებში

კოლეჯის სტრუქტურული  

ერთეულების მიერ 

გაწეული საქმიანობის 

პერიოდული ანგარიში, 

ანალიზი და შეფასება 

× × ×
სტრუქტურული 

ერთეულები

კოორდინირებულად 

მიმდინარეობს 

სტრუქტურული 

ერთეულების მუშაობა

შესრულდა: კოლეჯის თანამშრომლების მიერ წარდგენილი იყო ანგარიშები, 

კოორდინირებულად მიმდინარეობს სტრუქტურული ერთეულების მუშაობა. 

მოტივირებული და 

კვალიფიციური კადრების 

მოზიდვა

× × ×

დირექტორი 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში,                                  

დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში

გაფორმებულია 

ხელშეკრულებები
შესრულდა: გაფორმდა 64 ხელშეკრულება ახლადმოზიდულ კადრებთან

1

მართვის 

სტრუქტურების 

სრულყოფა

სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება

სტრატეგიული მიზანი №3.  2027 წლის 1 იანვრისათვის კოლეჯის ადამიანური რესურსის განვითარება



კოლეჯის პერსონალის 

ტრენინგებში და 

პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განმავითარებელ 

აქტივობებში 

ჩართულობის ხელშეწყობა 

× × × × × × × × × × ×
ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

ინფორმაცია ტრენინგები 

ჩატარების, ტრენინგებზე 

მოწვევის შესახებ

შესრულდა: ჩატარდა 66 სამუშაო შეხვედრა და ტრენინგი, რომლებშიც ჩართული იყო 

ადმინისტრაციის 12 წარმომადგენელი და 55 პროფესიული მასწავლებელი 

კოლეჯის პერსონალის 

საჭიროებების და 

კმაყოფილების კვლევა, 

შესაბამისი 

რეკომენდაციების 

შემუშავება

× × ×

დირექტორი 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში,  ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, 

ხარისხის მართვის 

სპეციალისტი

შემუშავებულია  

რეკომენდაციები კოლეჯის 

პერსონალის კვლევის 

შედეგების მიხედვით

შესრულდა: გამოვლენილი საჭიროებების საფუძველზე ახალმოზიდულ კადრებთან ჩატრდა 

კონსულტაციები კალენდარული გეგმების, შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავების და 

უწყისების გაფორმების შესახებ

პროფესიული 

განვითარების 

შესაძლებლობების 

ამაღლების მიზნით 

მასწავლებლებისა და 

თანამშრომლებისათვის 

უცხო ენის შემსწავლელი 

კურსების დაგეგმვა და 

განხორციელება 

× × ×

დირექტორის 

მოადგილე,            

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

განხორციელებულია უცხო 

ენის შემსწავლელი კურსები
არ შესრულდა კოვიდ პანდემიის გამო

სსსმ და შშმ პირთა 

პროფესიული 

მასწავლებლების 

კონსულტირება და 

მხარდაჭერა სასწავლო 

პროცესის მიმდინარეობის 

დროს 

× × × × × × × × × × ×

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, 

ინკლუზიური 

განათლების 

სპეციალისტი

განხორციელებულია 

პროფესიულ 

მასწავლებელთა 

კონსულტირება

შესრულდა: საანგარიშო პროცესში სსსმ და შშმ პირთა პროფესიული მასწავლებლების 

მხარდაჭერა ხორციელდებოდა ინკლუზიური განათლების გუნდის მიერ შემდეგი 

შემადგენლობით: 1 კოორდინატორი, 2 სპეციალისტი, 2 ასისტენტი, 7 ჟესტური ენის 

თარჯიმანი, 4 მძღოლი

არსებული მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის  

შევსება/განახლება 

× × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში,                                            

დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში

განახლებულია სავალი 

ნაწილის და ძრავის 

შეკეთების სახელოსნოები

ნაწილობრივ შესრულდა: სრულდება  სავალი ნაწილის და ძრავის შეკეთების 

სახელოსნოების მშენებლობა

საგანმანათლებლო 

რესურსების 

შევსება/განახლება

× × ბიბლიოთეკარი

ინტეგრირებული 

მოდულების 

განხორციელებისთვის 

საჭირო სასწავლო რესურსი 

დაკომპლექტებულია

შესრულდა: შეივსო "სარესტორნო მომსახურების" პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სასწავლო რესურსი

მატერიალური 

რესურსების 

(აღჭურვილობა და მასალა-

ნედლეული)  შესყიდვა და 

ლოჯისტიკა

× × × × × × × × × × ×
ლოჯისტიკის 

სპეციალისტი

 განხორციელებულია 

მატერიალური რესურსების 

(აღჭურვილობა და მასალა-

ნედლეული)  შესყიდვა და 

ლოჯისტიკა

შესრულდა: შეძენილია 280 961,81 ლარის ღირებულების აღჭურვილობა და მასალა-

ნედლეული

2

ადამიანური 

რესურსების 

შესაძლებლობების 

გაზრდა

სტრატეგიული მიზანი №4.  2027 წლის 1 იანვრისათვის კოლეჯის მატერიალური რესურსის განვითარება
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სასწავლო რესურსის 

გაუმჯობესება



მსუბუქი ავტომობილის 

შეკეთების სახელოსნოს 

და საწყობის მშენებლობის 

დაწყება

× × × × × × × × × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში 

 გაკეთებულია მსუბუქი 

ავტომობილის შეკეთების 

სახელოსნოს და საწყობის 

მიშენების პროექტი და 

დაწყებულია მშენებლობა

შესრულდა: გაკეთებულია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთების სახელოსნოს და საწყობის 

მიშენების პროექტი და დაწყებულია მშენებლობა

სტუდენტთათვის  

უსაფრთხოების  წესების 

დაცვის რეგულარული   

ინსტრუქტაჟი

× × × × × × × × × × ×

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი, შრომის 

უსაფრთხოების 

სპეციალისტი, 

მასწავლებლები

ჩატარებულია 

სტუდენტთათვის 

უსაფრთხოების წესების 

დაცვის ინსტრუქტაჟი

შესრულდა:  ჩატარებული ინსტრუქტაჟები დაფიქსირებულია მატერიალურ ჟურნალებში

საგანგებო სიტუაციების 

მართვის გეგმის დანერგვა
× × ×

შრომის 

უსაფრთხოების 

სპეციალისტი

ჩატარებულია საგანგებო 

სიტუაციების და 

პირველადი დახმარების 

მექანიზმების 

ინსტრუქტაჟები

შესრულდა: საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა შეთანხმდა საქართველოს შსს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან, 

წერილი MIA 02100491972, 01.03.2021წ. ჩატარებულია საგანგებო სიტუაციების და 

პირველადი დახმარების მექანიზმების ინსტრუქტაჟები

3

კოლეჯის 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

გაძლიერება

კომპიუტერული ტექნიკის 

გაუმჯობესება
× × ×

დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში 

ინტერნეტის სიჩქარე 

მომატებულია, შეცვლილია 

კომპიუტერული ტექნიკის 

ნაწილი

შესრულდა: ინტერნეტის სიჩქარე მომატებულია, შეცვლილია კომპიუტერული ტექნიკის 

ნაწილი (9106 ლარის ღირებულების)

საქმისწარმოების 

პროცესების დახვეწა
× × × ×

საქმისწარმოების 

მენეჯერი

გამართული ელექტრონული 

საქმისწარმოება

შესრულდა: საქმისწარმოების ელექტრონულ სისტემაში eflow-ში ატვირთულია 271 წერილი 

და 2345 მოხსენებითი ბარათი

სტრუქტურული 

ერთეულების მიერ  

საქმეთა ნომეკლატურის 

შესაბამისად არქივისთვის 

მომზადება და გადაცემა

× × ×
საქმისწარმოების 

მენეჯერი

 წესების დაცვით 

ჩატარებულია 

სტუქტურული 

ერთეულების მიერ 

არქივისთვის 

დოკუმენტების გადაცემის 

პროცედურები

შესრულდა: არქივისათვის გადაცემულია დოკუმენტები

 პროფესიული 

განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემაში 

სრულყოფილი 

ინფორმაციის 

კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით შეტანა

× × × × × × × × × × ×
რეესტრის წარმოების  

სპეციალისტი

კანონმდებლობის დაცვით 

შეტანილია ინფორმაცია 

პროფესიული განათლების 

მართვის  სისტემაში

შესრულდა: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ასახულია ინფორმაცია 

ადამიანური რესურსის, პროგრამებზე ჩარიცხვის/მიღების, პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემადგენელი მოდულების სწავლის დაწყების, დასრულების, ღირებულების 

(პანდემიიდან გამომდინარე),  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის 

უფლების მქონე/ჩარიცხული პირების შესახებ

კოლეჯის ბიუჯეტის 

დაგეგმვა
× ×

დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში

 შედგენილია კოლეჯის 

ბიუჯეტი

შესრულდა: კოლეჯის ბიუჯეტი დამტკიცებულია სსიპ კოლეჯის დირექტორის N04-428, 

30.12.2021 ბრძანება

წლიური შესყივების 

გეგმის შედგენა
× შესყიდვების მენეჯერი

 შედგენილია წლიური 

შესყიდვების გეგმა

შესრულდა:  შესყიდვების გეგმა შედგენილია და დამტკიცებულია, სსიპ კოლეჯის 

დირექტორის N04-370, 18.11.2021 ბრძანება 

ფინანსური აღრიცხვის და 

ანგარიშგების წარმოება
× მთავარი ბუღალტერი

 შედგენილია კოლეჯის 

ბალანსი
შესრულდა: შედგენილია კოლეჯის ბალანსი

2

უსაფრთხო სასწავლო 

გარემოს 

უზრუნველყოფა

4

გამართული 

საქმისწარმოების 

უზრუნველყოფა

5 ფინანსური მდგრადობა

1
სასწავლო რესურსის 

გაუმჯობესება



პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

კატალოგის განახლება

× × × ×

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

განახლებულია  კატალოგი

შესრულდა: კატალოგი განახლდა ეტაპობრივად კოლეჯის მიერ დასამატებელი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული მომზადების შესახებ 

ანონსებით 

კოლეჯის ვებ-გვერდის და 

სოციალური ქსელების 

მუდმივი განახლება, 

სრულყოფა 

× × × × × × × × × × × ×

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

კოლეჯის ვებგვერდი 

განახლებულია
შესრულდა: კოლეჯის ვებ-გვერდზე და სოციალური ქსელებში  ინფორმაცია განახლებულია

სამოქმედო გეგმის 

შესრულების 

მონიტორინგი

× × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში

ჩატარებული 

ყოველკვარტალური 

მონიტორინგები

შესრულდა: ჩატარებულია ყოველკვარტალური მონიტორინგები

სამოქმედო გეგმის 

შესრულების შეფასება
× × ×

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

შეფასებულია სამოქმედო 

გეგმის შესრულება
შესრულდა: ჩატარებულია სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება

სამოქმედო გეგმის 

შესრულების ანგარიში
× × ×

დირექტორის 

მოადგილე სასწავლო 

დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ 

დარგში

ელექტრონული საქმის 

წარმოების სისტემაში 

ატვირთულია ანგარიშები

შესრულდა: ანგარიშები ატვირთულია ელექტრონულად კვარტლების მიხედვით

2022 წლის სამოქმედო 

გეგმის შედგენა
×

მუდმივმოქმედი 

კომისია

შედგენილია 2022წლის 

სამოქმედო გეგმა

შესრულდა:  სსიპ კოლეჯის დირექტორის ბრძანება N04-416, 21.12.2021წ. 2022 წლის 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

6

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

წარმართვა

7
სამოქმედო გეგმის 

შესრულების შეფასება


