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სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა ფუნქციონალური 

უფლება-მოვალეობების განაწილების წესი 

 

 

 

ქვემოთ მოცემული სამუშაოთა აღწერილობა არის შრომითი ურთიერთობის შემადგენელი ნაწილი და განსაზღვრავს 

შესაბამისი თანამდებობის პირის საქმიანობის მიზანს, ძირითად ფუნქციებს, მათი შესრულების პირობებს, 

პასუხისმგებლობასა და უფლებამოსილებებს. 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონალური 

ორგანიზაციის უზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცდეს სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა უფლება- მოვალეობების 

განაწილება შემდეგი სახით: 

 

 



ნაწილი I. ადმინისტრაციული სამსახური 
 

თავი I 

 სასწავლო ცენტრის  დირექტორის 

 (ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი) 

სამუშაოთა აღწერილობა 
 

 

მუხლი 1. სასწავლო ცენტრის დირექტორის საქმიანობის მიზანი 

 

სასწავლო ცენტრის დირექტორის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) ცენტრის საქმიანობის ორგანიზაციული, ინფორმაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 

ბ) ცენტრის საქმიანობის საჯაროობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის კოორდინაცია. 

 

მუხლი 2. სასწავლო ცენტრის დირექტორის ფუნქციები 

 

1. სასწავლო ცენტრის დირექტორი: 

 

ა)  მოქმედებს სასწავლო ცენტრის სახელით; 

ბ) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციის, სხვა საკანონმდებლო აქტების, მინისტრის ბრძანებებისა და 

დავალებების შსრულებისთვის იმ სფეროში, რომელიც სასწავლო ცენტრის საქმიანობას ეხება; 

გ) ხელმძღვანელობს და წარმართავას სასწავლო ცენტრის საქმიანობას წესდებით განსაზღვრული მიზნების 

მისაღწევად და ახორციელებს სასწავლო ცენტრის საერთო, ყოველდღიურ ხელმძღვანელობას; უზრუნველყოფს 

სასწავლო ცენტრის სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის კონტროლსა და მეთოდურ ხელმძღვანელობას; 

დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სასწავლო ცენტრის თანამშრომლებს, მათ მიმართ  

გამოიყენებს წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებს; 



ე) კოორდინაციას და კონტროლს უწევს ხელშეკრულების საფუძველზე ლექტორების, ტრენერების, 

სპეციალისტებისა და დაქირავებული მოსამსახურე პერსონალის მოწვევას კონკრეტული საქმიანობის 

განსახორციელებლად; 

ვ) საფინანსო სამსახურის მეშვეობით შეიმუშავებს სასწავლო ცენტრის ყოველწლიური ბიუჯეტის პროექტს და 

წარუდგენს სამინისტროს; 

ზ) ახორციელებს სასწავლო ცენტრის ფინანსური სახსრებისა და სხვა მატერიალური ქონების მართვას  და 

პასუხისმგებელია მათ სწორ განკარგვაზე; 

თ) ხსნის და ხურავს სასწავლო ცენტრის საბანკო ანგარიშებს; 

ი) ამტკიცებს მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სასწავლო პროგრამებს, მათი 

ჩატარების განრიგს; 

კ) გასცემს შესაბამის სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატებს წარმატებით 

ტესტირებაგავლილ პირებზე; 

ლ) კანონმდებლობის შესაბამისად გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს. ხელს 

აწერს ოფიციალურ, მათ შორის, საფინანსო დოკუმენტებს; 

მ) მინისტრთან შეთანხმებით ამტკიცებს სასწავლო ცენტრის საშტატო განრიგს; 

ნ) ამტკიცებს სასწავლო ცენტრის შინაგანაწესს; 

ო) ანაწილებს მოვალეობებს სასწავლო ცენტრის თანამშრომლებს შეორის, აძლევს მათ სათანადო მითითებებსა და 

დავალებებს, აკონტროლებს სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობების 

შესრულებას; 

პ) საჭიროების შემთხვევაში ახდენს მის კომპეტენციას მიკუთვნებული   უფლებამოსილების დელეგირებას სასწავლო 

ცენტრის სხვა თანამშრომლებზე; 

ჟ) ატარებს სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა თათბირებს და ისმენს მუშაობის შედეგებს; 

რ) სამინისტროს წარუდგენს წინადადებებს  სასწავლო ცენტრის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ; 

ს) უზრუნველყოფს ცენტრის საქმიანობის საჯაროობას და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას; 

ტ) ხელმძღვანელობას უწევს ცენტრში საქმისწარმოებასა და ადამიანური რესურსების მართვას, ცენტრში 

მომზადებული ოფიციალური დოკუმენტების პროექტების კანონმდებლობასთან შესაბამისობას. 

 



2. სასწავლო ცენტრის დირექტორის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

მუხლი 3. სასწავლო ცენტრის დირექტორის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. სასწავლო ცენტრის დირექტორს უფლება აქვს: 

ა) მისცეს დავალებები და გააკონტროლოს მისადმი დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა საქმიანობა; 

ბ) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

გ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები; 

დ) აწარმოოოს შეხვედრები ადგილობრივ და საერთაშორისო/დონორ ორგანიზაციებთან; 

 

2. სასწავლო ცენტრის დირექტორი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას სასწავლო ცენტრის წესდებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) კოორდინაცია და კონტროლი გაუწიოს სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა საქმიანობას. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. სასწავლო ცენტრის დირექტორი ანგარიშვალდებულია მინისტრის წინაშე.  

2. სასწავლო ცენტრის დირექტორი 6 თვეში ერთხელ  მინისტრს წარუდგენს ინფორმაციას განხორციელებული 

პროექტებისა და სამომავლო გეგმების თაობაზე. 

3. სასწავლო ცენტრის დირექტორის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სასწავლო ცენტრის წესდებით და სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და 

პროფესიულ დონეზე შესრულებით; 

ბ) ფინანსების მართვის კანონიერებით, ოპერატიულობით, რაციონალობით და ეკონომიურობით. 

 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

სასწავლო ცენტრის დირექტორისთვის აუცილებელია: 

 

ა) საუნივერსიტეტო განათლება (მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული) ,,მენეჯმენტის“ ან „სამართალმცოდნეობის“ 

სპეციალობით; 

ბ)  სპეციალური ტრენინგიები „მენეჯმენტის“, ტრენინგების მართვის; „ადამიანური რესურსების მართვის“  და სხვა 

შესაბამის  სფეროში; 

გ) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება; 

დ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

ე)  საოფისე პროგრამების ცოდნა; 

ვ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა;  

ზ) დარგობრივი ცოდნა/კომპეტენტურობა, ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

 

სასწავლო ცენტრის დირექტორის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის 

შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის 

პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. სასწავლო ცენტრის 

სახელით მოქმედება 

   

2. პასუხისმგებლობა 

საქართველოს 

კონსტიტუციის, სხვა 

საკანონმდებლო აქტების, 

 დაქვემდებარებული  

თანამდებობის პირები 

სასწავლო ცენტრის 

კანონმდებლობის შესაბამისად   

საქმიანობა 

 



მინისტრის ბრძანებებისა 

და დავალებების 

შესრულებისთვის იმ 

სფეროში, რომელიც 

სასწავლო ცენტრის 

საქმიანობას ეხება 

3. სასწავლო ცენტრის 

საქმიანობის წარმართვა 

წესდებით 

განსაზღვრული მიზნების 

მისაღწევად; სასწავლო 

ცენტრის საერთო, 

ყოველდღიური 

ხელმძღვანელობა ; 

სასწავლო ცენტრის 

სტრუქტურული 

ქვედანაყოფების 

საქმიანობის კონტროლი 

და მეთოდურ 

ხელმძღვანელობა 

 დირექტორის 

მოადგილე; 

დაქვემდებარებული  

თანამდებობის პირები 

სასწავლო ცენტრის წესდებით 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევა 

4. თანამშრომლების 

თანამდებობაზე დანიშვნა 

და თანამდებობიდან 

გათავისუფლება;    

წახალისებისა და 

დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის 

ზომების გამოყენება 

განცხადებებისა და 

მოხსენებითი ბარათების 

განხილვა; 

კონკურსების 

გამოცხადება;  

თანამშრომელთა 

შერჩევა; 

ბრძანების გამოცემა 

დირექტორის 

მოადგილე; 

იურისტი; 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტი 

დირექტორის შესაბამისი ბრძანება 

ან/და ხელშეკრულება 



5. ლექტორების, 

ტრენერების, 

სპეციალისტებისა და 

დაქირავებული 

მოსამსახურე პერსონალის 

კონკრეტული 

საქმიანობის 

განსახორციელებლად 

მოწვევის კონტროლი და 

კოორდინაცია 

მოხსენებითი ბარათის 

განხილვა; 

ლექტორების, 

ტრენერებისა და 

დაქირავებული 

მოსამსახურე 

პერსონალის 

შერჩევა/მოწვევა; 

მათთან შესაბამისი 

ხელშეკრულების 

გაფორმება 

დირექტორის 

მოადგილე; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახური; 

იურისტი 

გაფორმებული ხელშეკრულება 

6. ყოველწლიური 

ბიუჯეტის პროექტის 

შემუშავება და 

სამინისტროსთვის 

წარდგენა 

სასწავლო ცენტრის 

ყოველწლიური 

ბიუჯეტის შემუშავება; 

ბიუჯეტის 

სამინისტროსთვის 

წარდგენა 

ეკონომიკური 

სამსახური უფროსი; 

სამინისტრო 

სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი 

7.  ფინანსური 

სახსრებისა და სხვა 

მატერიალური ქონების 

მართვა  და მათ სწორ 

განკარგვაზე 

პასუხისმგებლობა 

 

ფინანსური სახსრების 

პერიოდული კონტროლი 

ეკონომიკური 

სამსახური 

სასწავლო ცენტრის ფინანსური და 

სხვა მატერიალური ქონების მართვა 

8. სასწავლო ცენტრის 

საბანკო ანგარიშების 

გახსნა და დახურვა 

 ეკონომიკური 

სამსახური 

სასწავლოცენტრის ანგარიში 

9. მომზადების, სასწავლო პროგრამებისა დირექტორის მომზადების, გადამზადების და 



გადამზადებისა და 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი სასწავლო 

პროგრამების, მათი 

ჩატარების განრიგის 

დამტკიცება 

და ჩატარების განრიგის 

ბრძანებით დამტკიცება 

მოადგილე; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახური; 

იურისტი; 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტი 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 

სასწავლო პროგრამების, მათი 

ჩატარების განრიგის დამტკიცების 

შესახებ ბრძანება 

 

10. სერტიფიკატების 

წარმატებით 

ტესტირებაგავლილ 

პირებზე გაცემა 

შესაბამისი 

სერტიფიკატების 

ხელმოწერა 

დირექტორის 

მოადგილე; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახური 

გაცემული სერტიფიკატი 

11. ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტების 

გამოცემა; ოფიციალური, 

მათ შორის, საფინანსო 

დოკუმენტების 

ხელმოწერა 

ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტების 

გამოცემა; ოფიციალური, 

მათ შორის, საფინანსო 

დოკუმენტების 

ხელმოწერა 

იურისტი; 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტი; 

ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსი 

ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტი; 

საფინანსო დოკუმენტი 

12. მინისტრთან 

შეთანხმებით  სასწავლო 

ცენტრის საშტატო 

განრიგის დამტკიცება 

საშტატო განრიგის 

პროექტის შემუშავება; 

საშტატო განრიგის 

პროექტის 

მინისტრისთვის 

წარდგენა და შეთანხმება; 

საშტატო განრიგის 

დამტკიცება 

მინისტრი; 

ეკონომიკური 

სამსახური; 

იურისტი; 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტი 

დამტკიცებული საშტატო განრიგი 

13. სასწავლო ცენტრის 

შინაგანაწესის 

დამტკიცება 

შინაგანაწესის პროექტის 

განხილვა; 

შინაგანაწესის ბრძანებით 

დირექტორის 

მოადგილე; 

იურისტი; 

სასწავლო ცენტრის შინაგანაწესი 



 დამტკიცება  საქმისწარმოების 

სპეციალისტი 

14. მოვალეობების 

სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლებს შორის 

განაწილიბა, მათთვის 

სათანადო მითითებებსა 

და დავალებების მიცემა;  

სამსახურეობრივი 

მოვალეობების 

შესრულების კონტროლი 

მოვალეობების სასწავლო 

ცენტრის 

თანამშრომლებს შორის 

განაწილიბა, 

მითითებებსა და 

დავალებების მიცემა;  

სამსახურეობრივი 

მოვალეობების 

შესრულების კონტროლი 

დირექტორის 

მოადგილე; 

სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლები 

სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა 

მიერ თავიანთი მოვალეობების 

ჯეროვანი შესრულება 

15. მის კომპეტენციას 

მიკუთვნებული 

ზოგიერთი 

უფლებამოსილების 

დელეგირება სასწავლო 

ცენტრის სხვა 

თანამშრომლებზე 

უფლებამოსილების 

დელეგირების შესახებ 

ბრძანების გამოცემა 

დირექტორის 

მოადგილე; 

იურისტი; 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტი 

სასწავლო ცენტრის დირექტორის 

მოადგილეზე დელეგირებული 

უფლებამოსილება 

16. თათბირების 

ჩატარება და მუშაობის 

შედეგების მოსმენა 

სასწავლო ცენტრის 

თათბირები 

დირექტორის 

მოადგილე; 

დირექტორის თანაშემწე; 

 სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლები 

ჩატარებული თათბირები 

17. სამინისტროსთვის 

წინადადებების  წარდგენა 

სასწავლო ცენტრის 

წესდებაში ცვლილებებისა 

და დამატებების შეტანის 

სამინისტროსთვის 

წინადადებების  

წარდგენა სასწავლო 

ცენტრის წესდებაში 

ცვლილებებისა და 

იურისტი; წარდგენილი წინადადება; 

წესდებაში შეტანილი ცვლილებები 



შესახებ დამატებების შეტანის 

შესახებ 

18. დაქვემდებარებულ 

თანამშრომელთა 

საქმიანობის 

ხელმძღვანელობა 

 

 

 

თანამშრომელთა მიერ 

შესრულებულ 

სამუშაოთა შესახებ 

ანგარიშების მიღება 

სასწავლო ცენტრის 

ყველა თანამშრომელი 

თანამშრომლებზე გაცემული 

დავალებები 

 

თანამშრომელთა ანგარიშები 

  

19. საჯარო 

ინფორმაციის გაცემა 

საჯარო ინფორმაციის 

გაცემის შესახებ 

შემოსული განცხადების 

განხილვა და 

დაქვემდებარებული 

თანამშრომლებისათვის 

დავალების მიცემა 

კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით 

პასუხის მომზადების 

შესახებ  

საქმისწარმოების 

სპეციალისტი; 

 იურისტი 

გაცემული პასუხი და/ან საჯარო 

ინფორმაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 



თავი II. 

დირექტორის თანაშემწის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. დირექტორის თანაშემწის საქმიანობის მიზანი 

 

დირექტორის თანაშემწის საქმიანობის მიზანია ცენტრის დირექტორის მიერ თავისი უფლება მოვალეობების 

განხორციელებისათვის  ხელშეწყობა. 

 

მუხლი 2. დირექტორის თანაშემწის ფუნქციები 

 

1. დირექტორის თანაშემწე : 

 

 ა) აწარმოებს ცენტრის დირექტორის სამუშაო განრიგს; 

ბ) უწევს ორგანიზებას დირექტორის შეხვედრებს; უზრუნველყოფს მათ  მომზადებას და აწარმოებს სხდომის ოქმებს; 

გ) უზრუნველყოფს მოხსენებითი ბარათების მომზადებას დირექტორის სამსახურებრივ მივლინებებთან 

დაკავშირებით; 

 დ) ადგენს სხვადასხვა დოკუმენტაციას დირექტორის დავალებით;  

 ე) ამზადებს ჩატარებული თათბირების ოქმებს; 

 

2. დირექტორის თანაშემწის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

 მუხლი 3. დირექტორის თანაშემწის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. დირექტორის თანაშემწეს უფლება აქვს: 

ა) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები 



 

2. დირექტორის თანაშემწე ვალდებულია: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. დირექტორის თანაშემწე ანგარიშვალდებულია ცენტრის დირექტორის  წინაშე.  

2. დირექტორის თანაშემწე  ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე დირექტორს წარუდგინოს 

წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული საქმიანობის შსახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს 

მოცემული კვარტლის განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. დირექტორის თანაშემწის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე შესრულებით; 

ბ) მომსახურების გამართული ფუნქციონირებით და პრობლემების გადაწყვეტის ოპერატიულობით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

დირექტორის თანაშემწისთვის აუცილებელია: 

 

ა) საშუალო პროფესიული ან უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი); 

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილება;  



დ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

ე) კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა; 

ვ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ზ) ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

 

 

დირექტორის თანაშემწის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ცენტრის 

დირექტორის სამუშაო 

განრიგის წარმოება 

დაგეგმილი შეხვედრების და 

მივლინებების შესახებ 

განრიგის შედგენა 

საქმისწარმოების სპეციალისტი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის (PR) 

სპეციალისტი 

დირექტორის სამუშაო 

განრიგი 

2. დირექტორის 

შეხვედრების ორგანიზება;  

სხდომის ოქმების 

წარმოება; 

მოხსენებითი ბარათების 

მომზადება დირექტორის 

სამსახურებრივ 

მივლინებებთან 

შეხვედრებისთვის ოთახის 

მომზადება; 

შეხვედრების სხდომის ოქმის 

წარმოება; 

მოხსენებითი ბარათების 

მომზადება. 

სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

სათანადოდ 

ორგანიზებული 

შეხვედრები; 

სხდომის ოქმი; 

მოხსენებითი ბარათები 

და სხვადასხვა 

დოკუმენტები 



დაკავშირებით; 

სხვადასხვა 

დოკუმენტაციის შედგენა 

დირექტორის დავალებით 

 

 



თავი III. 

საქმისწარმოების სპეციალისტის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. საქმისწარმოების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანი 

 

საქმისწარმოების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია: 

ა) ცენტრის საქმისწარმოების, მათ შორის საიდუმლო საქმისწარმოების წარმართვა; 

ბ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.  

 

მუხლი 2. საქმისწარმოების სპეციალისტის ფუნქციები 

 

1. საქმისწარმოების სპეციალისტის ფუნქციებია: 

 

ა) ცენტრში შემოსული და ცენტრიდან გასული ოფიციალური კორესპონდენციის დამუშავებისა და დოკუმენტბრუნვის 

უზრუნველყოფა; კორესპოდენციათა განაწილება; კონტროლი დოკუმენტების კანონით დადგენილ ვადაში 

შესრულებაზე; 

ბ) ცენტრში მომზადებული ოფიციალური დოკუმენტების აღრიცხვა; წლის ბოლოს დოკუმენტაციის დაარქივება; 

გ) საჯარო ინფორმაციის რეესტრის წარმოება; 

დ) საიდუმლო საქმისწარმოების განხორციელება; 

ე) ცენტრის მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოების, ცენტრის დირექტორის ბრძანებების  რეგისტრაციის 

უზრუნველყოფა; მოსამსახურეთა შვებულებაში გასვლის გრაფიკის შედგენა; 

ვ) თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადების ტაბელის წარმოება. 

 

2. საქმისწარმოების სპეციალისტის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

მუხლი 3. საქმისწარმოების სპეციალისტის უფლებები და მოვალეობები 

 



1. საქმისწარმოების სპეციალისტს უფლება აქვს: 

 

ა) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. საქმისწარმოების სპეციალისტი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. საქმისწარმოების სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია დირექტორისა და დირექტორის მოადგილის წინაშე. 

3. საქმისწარმოების სპეციალისტი  ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს 

დირექტორს წერილობითი ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს აღნიშნული 

კვარტლის მანძილზე შემოსული და გასული კორესპოდენციათა სტატისტიკა, თანამშრომელთა მიერ დოკუმენტების 

კანონით დადგენილ ვადაში შესრულების მდგომარეობა. 

4. საქმისწარმოების სპეციალისტის საქმიანობა ფასდება სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების 

დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე შესრულებით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

საქმისწარმოების სპეციალისტისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი).  სპეციალური ტრენინგი,,საქმისწარმოების“, „საოფისე საქმის“,  

„საიდუმლო საქმისწარმოების“, „არქივირების“ სფეროში; 

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 



გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) საოფისე, საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამების ცოდნა; 

 ე) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ვ) დარგობრივი ცოდნა/კომპეტენტურობა, ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

საქმისწარმოების სპეციალისტის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები და 

მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის 

პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

 

 

 

 

 

1. ელექტრონული 

კანცელარიის წარმოება 

   შემოსული წერილების აღრიცხვა და 

დირექტორის რეზოლუციის 

შესაბამისად ადრესატზე გადაწერა; 

 

გარე უწყებიდან შემოსული 

წერილების დასკანირება და  ელ-

პროგრამაში გატარება; 

 

ცენტრიდან გასასვლელი წერილის 

ხელმოსაწერად გაგზავნა ცენტრის 

დირექტორთან და  ხელმოწერილი 

წერილის  გადაზავნა ადრესატთან. 

 

 

 

სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლები; 

ცენტრის დირექტორი 

 

 

 

 

 

აღრიცხული და 

გაგზავნილი 

წერილები 

2. საჯარო 

ინფორმაციის 

რეესტრის წარმოება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

საჯარო რეესტრის შედგენისთვის 

საჭირო ინფორმაციის მიღება და 

სასწავლო ცენტრის 

სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელები 

საჯარო 

ინფორმაციის 

რეესტრი 



საჯარო რეესტრში შეტანა 

3. ოფიციალური 

დოკუმენტების 

აღრიცხვა და 

დაარქივება 

ოფიციალურ დოკუმენტების 

აღრიცხვა და კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით წლის ბოლოს 

მათი დაარქივება. 

სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლები 

 

აღრიცხული და 

დაარქივებული 

ოფიციალური 

დოკუმენტები 

4. თანამშრომელთა 

პირადი სააქმების 

წარმოება 

მიღებული თანამშრომელთა პირადი 

საქმეების დანომვრა, ჟურნალში 

გატარება  

სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლები 

 

სრულყოფილი 

პირადი საქმე 

5. ნომენკლატურის 

მომზადება 

სასწავლო ცენტრის დირექტორთან 

შეთანხმებით  ნომენკლატურის 

მომზადება    

დირექტორი მომზადებული 

ნომენკლატურა 

6. დირექტორის 

ბრძანებების 

რეგისტრაცია 

ბრძანებების რეგისტრაციაში გატარება დირექტორი; 

იურისტი 

რეგისტრირებული 

ბრძანებები 

7. ტაბელის 

წარმოება 

თანამშრომელთა ყოველდღიური 

გამოცხადების აღრიცხვა 

სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლები 

ტაბელი 

8. მორიგეობის 

გრაფიკის შედგენა 

ცენტრში შაბათ-კვირის მორიგეობის 

გრაფიკის მომზადება 

დირექტორი მორიგეობის 

გრაფიკი 

 

 

 

 



თავი IV. 

იურისტის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. იურისტის საქმიანობის მიზანი 

 

იურისტის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) ცენტრის საქმიანობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

ბ) ცენტრის სამართლებრივი ინტერესების დაცვა.  

 

მუხლი 2. იურისტის ფუნქციები 

 

1.სასწავლო ცენტრის იურისტი: 

 

ა) ამზადებს სასწავლო ცენტრის დირექტორის სამართლებრივი აქტების პროექტებს; 

ბ) მონაწილეობას იღებს ცენტრის მიერ დასადები ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების პროექტების მომზადებაში. 

უზრუნველყოფს შიდაუწყებრივი დოკუმენტების პროექტების შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან; 

გ) ამზადებს სამართლებრივ დასკვნებს შემოსულ წერილებსა და განცხადებებზე; 

დ) უწევს სამართლებრივ კონსულტაციებს ცენტრის თანამშრომლებს; 

ე) იცავს ცენტრის ინტერესებს სასამართლოში; 

ვ) ამზადებს ცენტრის თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობებს, შეიმუშავებს წინადადებებს მოსამსახურეთა 

სამსახურებრივი მოვალეობებისა და სამუშაოს შესრულების შეფასების კრიტერიუმების და ანგარიშგების ფორმების 

შესახებ; 

    ზ) აწარმოებს დაქირავებულთა შრომითი ხელშეკრულებების რეესტრს. 

2. იურისტის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 

 



მუხლი 3. იურისტის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. იურისტს უფლება აქვს: 

 

ა) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. იურისტი ვალდებულია: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. იურისტი ანგარიშვალდებულია სასწავლო ცენტრის დირექტორის წინაშე.  

2. იურისტი ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს სასწავლო ცენტრის 

დირექტორს წერილობითი ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მის მიერ 

მოცემული კვარტლის განმავლობაში  დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. იურისტის საქმიანობა ფასდება სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და 

პროფესიულ დონეზე შესრულებით. 

 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

იურისტისთვის აუცილებელია: 

ა) უმაღლესი განათლება ,,სამართალმცოდნეობის“ სპეციალობით;   

ბ) იურისტად მუშაობის მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა; 

ე) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ვ) დარგობრივი ცოდნა/კომპეტენტურობა, ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

იურისტის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 
 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის 

შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის 

პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. სამართლებრივ

ი აქტების პროექტების 

მომზადება 

მიღებული დავალების 

შესასრულებლად საკანონმდებლო 

ბაზის გაცნობა და სამართლებრივი 

აქტის პროექტის მოსამზადებლად 

საჭირო ნორმატიული საფუძვლის 

მოძიება 

დირექტორის დავალება სამართლებრივი აქტის 

პროექტი 

2. ცენტრის მიერ 

დასადები 

ხელშეკრულებებისა 

და შეთანხმებების 

პროექტების 

სამართლებრივი დასკვნებისა და 

წინადადებების მომზადება ცენტრის 

მიერ დასადები ხელშეკრულებებისა 

და შეთანხმებების პროექტების 

კანონმდებლობასთან 

დირექტორის დავალება სამართლებრივი დასკვნა 



მომზადებაში 

მონაწილეობის მიღება 

შესაბამისობაში მოსაყვანად 

3. შემოსულ 

წერილებსა და 

განცხადებებზე 

სამართლებრივი 

დასკვნების 

მომზადება 

ადმინისტრაციული სამსახურის 

უფროსისაგან დავალების მიღება 

ცენტრში შემოსულ განცხადებასა თუ 

წერილზე მომზადებული პასუხის 

პროექტის კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობის დასადგენად 

დირექტორის დავალება პასუხის 

კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობის შესახებ 

ვიზირება, ან/და 

სამართლებრივი 

შენიშვნები პასუხის 

კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობაში 

მოსაყვანად 

4. ცენტრის 

ინტერესების დაცვა 

სასამართლოში 

კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

ცენტრის სახელით გამოვიდეს 

სასამართლოში მოსარჩელედ ან 

მოპასუხედ 

დირექტორის დავალება მოსარჩელედ ან 

მოპასუხედ გამოსვლა 

სასამართლოში 

5. ცენტრის 

თანამშრომელთა 

სამუშაო 

აღწერილობების 

მომზადება 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელებისგან 

ინფორმაციის გამოთხოვა 

თანამშრომელთა სამუშაო 

აღწერილობის მდგომარეობის 

შესახებ; პრობლემების ანალიზი და 

წინადადებების მომზადება 

სამუშაოთა აღწერილობების 

კორექტირების შესახებ 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების 

ხელმძღვანელები; 

სასწავლო ცენტრის 

დირექტორი 

თანამშრომელთა სამუშაო 

აღწერილობები 

6. დაქირავებულ

თა რეესტრის 

წარმოება 

დაქირავებულ პირთა შრომითი 

ხელშეკრულებების გატარება 

შესაბამის რეესტრში 

დირექტორი დაქირავებულთა 

რეესტრი 



თავი V. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

 

მუხლი 1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტის  

საქმიანობის მიზანი 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) უზრუნველყოს ცენტრის საქმიანობის წარმოჩენა, მისი იმიჯის ფორმირება და დაცვა; 

ბ) ცენტრის საქმიანობის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; 

გ) საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ცენტრის საქმიანობის, მიღწევებისა და განვითარების 

პერსპექტივების შესახებ.  

 

მუხლი 2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტის ფუნქციები 

 

1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტი სამინისტროს პრესსამსახურთან კოორდინაციით: 

ა) შეიმუშავებს ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარების სტრატეგიას, გეგმავს და ორგანიზებას 

უწევს მასმედიის წარმომადგენლებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობას; 

ბ) შეიმუშავებს PR-კამპანიის ჩატარების გეგმას, ადგენს ჩასატარებელი ღონისძიებების ცენტრის იმიჯზე 

ზემოქმედების პროგნოზებს; 

გ) ორგანიზებას უწევს ცენტრის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების მიერ მესმედიის წარმომადგენელთათვის 

პრეს-კონფერენციების ჩატარებას და ინტერვიუების მიცემას; 

დ) ორგანიზებას უწევს ცენტრის საქმიანობის შესახებ პრეს-რელიზების, ბიულეტენების და სხვა საინფორმაციო 

სახის მასალების მომზადებას; 

ე) უზრუნველყოფს ცენტრის ვებ-გვერდის პერიოდული განახლებას, ცენტრის Facebook-ის და სოციალურ ქსელების 

გვერდებზე აქტივობების თვალყურის დევნებას, გამოთქმული წინადადებების შესწავლასა და პასუხის გაცემას; 



ვ) უზრუნველყოფს ტრენინგების/ღონისძიებების ფოტო და ვიდეოგადაღებას, ცენტრის საქმიანობის შესახებ 

ალბომების შედგენას; 

ზ) ამზადებს საინფორმაციო და PR სტატიებს ცენტრის საქმიანობის შესახებ;  

თ)კოორდინირებას უწევს ცენტრის იმიჯთან დაკავშირებული მასალების გამოცემას; 

ი) შეიმუშავებს მისი ფუნქციებიდან გამომდინარე წლიურ და პერიოდულ სამუშაო გეგმებს და დასამტკიცებლად 

წარუდგენს  ცენტრის დირექტორს; უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა 

განხორციელებას. 

 

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების 

შესრულების პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

მუხლი 3. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარ სპეციალისტს უფლება აქვს: 

 

ა) გამოითხოვოს ინფორმაცია ცენტრის საქმიანობის, ტრენინგებისა და ღონისძიებების ჩატარების შესახებ; დაესწროს 

ტრენინგებსა და ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები 

გ) ცენტრის ხელმძღვანელობას განსახილველად წარუდგინოს წინადადებები PR-კამპანიის გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების ჩატარების ოპტიმალური დროისა და ადგილის შესახებ; 

 

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

გ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 



დ) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

2. ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვისთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტი 

ვალდებულია წარუდგინოს დირექტორს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს აღნიშნული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების 

მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის 

მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო 

კვარტლის მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი 

კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) ინოვაციურობით და ოპერატიული რეაგირებით. 

  

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტისათვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი); 

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ)მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე და დიზაინერული პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) კომუნიკაბელურობა, ორგანიზებულობა, კრეატიულობა და ინიციატივიანობა. 

 



 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ცენტრის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავება 

ცენტრის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის არსებული 

მდგომარეობის შეფასება, 

პრობლემების იდენტიფიცირება და 

ანალიზი, განვითარების 

პრიორიტეტული მიმართულებების 

განსაზღვრა და სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედგენა 

სამინისტროს პრესსამსახურთან, 

ცენტრის დირექტორსა და 

მოადგილესთან შეთანხმება 

სტრატეგიის პრიორიტეტებზე 

სტრატეგიის 

პრიორიტეტული 

მიმართულებების 

პროექტი 

2. PR-კამპანიის 

ჩატარების გეგმის 

მომზადება 

განვითარების სტრატეგიიდან 

გამომდინარე PR-კამპანიის 

ჩატარების გეგმის პროექტის 

შედგენა და გეგმით 

გათვალისწინებულ ჩასატარებელი 

ღონისძიებების ცენტრის იმიჯზე 

ზემოქმედების პროგნოზება 

სამინისტროს პრესსამსახურთან, 

ცენტრის დირექტორსა და 

მოადგილესთან შეთანხმება PR-

კამპანიის ჩატარების გეგმის 

პროექტზე 

PR-კამპანიის 

ჩატარების გეგმის 

პროექტი 

3. ცენტრის 

ხელმძღვანელი 

თანამდებობის პირების 

მიერ მესმედიის 

წარმომადგენელთათვის 

მასმედიის წარმომადგენელთა 

ინფორმირება პრესკონფერენციის 

ჩატარების შესახებ; 

პრესკონფერენციისათვის საჭირო 

დარბაზის მოწყობის ორგანიზება 

სამინისტროს პრესსამსახურთან, 

ცენტრის დირექტორსა და 

მოადგილესთან შეთანხმება 

პრესკონფერენციის ჩატარების 

შესახებ; 

პრესკონფერენციის 

ჩატარებისათვის 

განცხადებების 

გამოქვეყნება და 

მასმედიის 



პრეს-კონფერენციების 

ჩატარების ორგანიზება 

ლოჯისტიკის მენეჯერის 

ინფორმირება 

პრესკონფერენციის 

ჩატარებისათვის დარბაზის 

მოწყობის შესახებ  

წარმომადგენელთათ

ვის დაგზავნა; 

პრესკონფერენციის 

ჩატარება და მისი 

გაშუქება 

4. ცენტრის 

საქმიანობის შესახებ 

პრეს-რელიზების, 

ბიულეტენების და სხვა 

საინფორმაციო სახის 

მასალების მომზადება 

ინფორმაციის მოგროვება ცენტრის 

საქმიანობის შესახებ პრეს–

რელიზების, ბიულეტენების და 

სხვა სახის მასალების 

მოსამზადებლად  

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების 

ხელმძღვანელებისაგან 

პერიოდულად ინფორმაციის 

მიღება შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთულის 

საქმიანობის შესახებ;  

ცენტრის საქმიანობის 

შესახებ ინფორმაციის 

თავმოყრა და 

სისტემატიზაცია 

მიღებული ინფორმაციის შერჩევა 

ცენტრის საქმიანობის შესახებ 

პრეს–რელიზების, ბიულეტენების 

და სხვა სახის მასალების 

მოსამზადებლად 

ცენტრის დირექტორისა და 

მოადგილესთვის შერჩეული 

მასალების გაცნობა  

პრეს–რელიზების, 

ბიულეტენების და 

სხვა სახის მასალების 

გამოცემა/ატვირთვა 

5. ცენტრის მიერ 

ჩატარებული 

ღონისძიებების შესახებ 

პრეს-რელიზების, 

ბიულეტენების და სხვა 

საინფორმაციო მასალის 

მომზადება 

ჩასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ ინფორმაციის მოპოვება; 

დავალების მიღება 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების 

ხელმძღვანელებისგან 

ინფორმაციის მიღება როგორც 

გეგმიური, ასევე არაგეგმიური  

ღონისძების ჩატარების შესახებ 

ღონისძიებათა 

გაშუქების დაგეგმვა  

ღონისძიების შესახებ 

News - ების 

განთავსება ცენტრის 

ვებ გვერდზე, 

facebook გვერდზე 

ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 

ღონისძიებებზე დასწრება და მისი 

გაშუქებისათვის საჭირო მასალის 

მომზადება 

ღონისძიების ორგანიზატორი 

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელთან შეთანხმებით 

ღონისძიების გაშუქების 

ღონისძიების ფოტო, 

ვიდეო და აუდიო 

ჩაწერა; ინტერვიუები 

და გაშუქებისათვის 



პროცესის დაგეგმვა საჭირო სხვა 

მასალები 

პრეს-რელიზის პროექტის 

მომზადება  

ღონისძიების ორგანიზატორ 

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელთან პრეს–

რელიზის პროექტის შეთანხმება;  

პრეს-რელიზის 

პროექტი  

ღონისძიების გაშუქების მასალების 

შეთანხმება  

დირექტორის მოადგილესთან 

შეთანხმება, ერთობლივად 

დამუშავება და მასალების 

კორექტირება 

ღონისძიების 

გაშუქებისათვის 

საჭირო მასალა 

საბოლოო სახით შენახვა-

ატვირთვა, გაგზავნა ინგლისურ 

ენაზე სათარგმნად 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან ურთიერთობის 

მრჩეველთან ერთად 

ღონისძიების გასაშუქებელი 

მასალის ინგლისურ ენაზე 

თარგმნის უზრუნველყოფა. 

ცენტრის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

სპეციალისტთან ერთად 

მასალების ცენტრის ქსელში 

შენახვა/ატვირთვა; საჭიროების 

შემთხვევაში მასალის გაგზავნა 

სამინისტროს პრესის 

განყოფილებისთვის 

ღონისძიების 

გაშუქება 

 

 



თავი VI. 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის საქმიანობის მიზანი 
 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის საქმიანობის მიზანია: 
 

ა) ცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება; 

ბ) ცენტრის საქმიანობისათვის საჭირო რესურსების მოზიდვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან. 

 

მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის ფუნქციები 
 

1. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველი: 
 

ა) ცენტრის დირექტორთან შეთანხმებით აწარმოებს მოლაპარაკებებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან;  

ბ) ცენტრის დირექტორთან შეთანხმებით შეიმუშავებს და წარუდგენს საერთაშორისო ორგანიზაციებს 

განსახორციელებელი ღონისძიების საპროექტო წინადადებებსა და პროექტებს; 

გ) მონაწილეობას იღებს საგრანტო ხელშეკრულების მომზადებაში; 

დ) აკონტროლებს ღონისძიების შესრულებას საპროექტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების 

შესაბამისად; 

ე) ამზადებს განხორციელებული საპროექტო ღონისძიების ნარატიულ (დოკუმენტურ) ანგარიშს დონორის 

სტანდარტების შესაბამისად; 

ვ) პროექტის განხორციელების პერიოდში ასრულებს საკონტაქტო პირის ფუნქციებს ცენტრსა და დონორ 

ორგანიზაციას შორის; 

ზ) ცენტრის დირექტორთან შეთანხმებით გეგმავს და ორგანიზებას უწევს საზღვარგარეთ ცენტრის თანამშრომლების 

სამუშაო/სასწავლო ვიზიტებს; 

თ) ორგანიზებას უწევს დონორი ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა სამუშაო ვიზიტებს 

სასწავლო ცენტრში. 



 

2. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის მიერ ამ მუხლის პირველი 

პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

მუხლი  3. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის უფლებები და 

მოვალეობები 

 

1. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველს უფლება აქვს: 

 

ა) გამოითხოვოს თავის საქმიანობისათვის საჭირო ინფორმაცია, გააკონტროლოს დონორის დაფინანსებით 

გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელება; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველი ანგარიშვალდებულია 

დირექტორის წინაშე.  

2. მრჩეველი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში  ვალდებულია ყოველი 

კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს დირექტორს წერილობითი ანგარიში მის მიერ წინა 



კვარტალში შესრულებული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მის მიერ შესაბამისი კვარტლის 

განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის 

საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით 

გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) დონორებთან სეხვედრების რაოდენობით და მოზიდული პროექტებით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლისთვის აუცილებელია: 

ა) უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი);, სპეციალური ტრენინგი ,,პროექტების 

მართვის“ ან „მენეჯმენტის“ სფეროში; 

ბ)მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, კრეატიულობა და ეთიკურობა. 

 

 



საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის სამუშაოთა აღწერილობის 

დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან  

შეხვედრების 

ორგანიზება, 

პროექტებითან 

დაკავსირებით 

მოლაპარაკებების 

წარმოება 

 

საპროექტო წინადადებების 

გეგმის შედგენა 

დირექტორი და დირექტორის 

მოადგილე აწვდიან პრიორიტეტულ 

მიმართულებებს 

საპროექტო 

წინადადებების გეგმა  

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან შეხვედრების 

დანიშვნა ან/და 

ელექტრონული ფოსტის 

მეშვეობით კონტაქტების 

დამყარება 

ცენტრის დირექტორთან და 

მოადგილესთან შეთანხმებით 

შეხვედრების ორგანიზება; 

შეხვედრების ორგანიზების ტექნიკურ 

დეტალებს ახორციელებს 

ეკონომიკური სამსახური 

 

 

 

 

 

შეხვედრა 

დონორებთან 

საპროექტო წინადადებების 

გეგმის წარდგენა 

დონორებთან 

შეხვედრის მიზანს დონორ 

ორგანიზაცებთან გეგმის საფუძველზე 

მოლაპარაკება წარმოადგენს; 

შეხვედრაში მონაწილეობს 

დირექტორი და/ან დირექტორის 

მოადგილე 

2. საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისთვის 

განსახორციელებელი 

ღონისძიების 

ამზადებს საპროექტო 

წინადადებებს 

დირექტორის მიერ განსაზღვრული 

კონკრეტული თემატიკის ფარგლებში;  

საგრანტო 

წინადადების პროექტი  

ეხმარება ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსს 

ბიუჯეტი ეგზავნება დონორს 

დირექტორთან და/ან დირექტორის 

ბიუჯეტის პროექტი 



საპროექტო 

წინადადებებისა და 

პროექტების წარდგენა 

პროექტის ბიუჯეტის 

მომზადებაში დონორის 

სტანდარტების 

გათვალისწინებით  

მოადგილესთან და ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსთან შეთანხმების 

შემდეგ 

საპროექტო წინადადებას 

წარუდგენს დონორ 

ორგანიზაციას 

დონორის სტანდარტების 

შესაბამისობის დაცვის მიზნით, 

დონორი ორგანიზაციისგან იღებს 

კონკრეტულ რეკომენდაციებსა და 

წინადადებებს საპროექტო 

დოკუმენტის ფორმატთან და 

განხორციელების მსვლელობასთან 

დაკავშირებით  

საპროექტო 

წინადადება  

3. საგრანტო 

ხელშეკრულების 

მომზადებაში 

მონაწილეობა 

საგრანტო ხელშეკრულების 

მომზადებაში მონაწილეობის 

მიღება 

დონორი ორგანიზაცია თავისი 

სტანდარტების შესაბამისად ამზადებს 

საგრანტო ხელშეკრულების პროექტს, 

რომელიც ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსისა და იურისტის ვიზირების 

შემდეგ წარედგინება ცენტრის 

დირექტორს ცენტრის სახელით  

ხელმოსაწერად. დირექტორი ხელს 

აწერს ხელშეკრულებას და პროექტის 

ბიუჯეტს 

ხელშეკრულება  

4. კონტროლი 

საპროექტო 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული 

ვადების შესაბამისად 

ღონისძიების 

შეიმუშავებს პროექტის 

განხორციელების გეგმას 

ცენტრის დირექტორთან ერთად 

განიხილავს 

პროექტის გეგმა  

აკონტროლებს პროექტის 

განხორციელების ვადებს 

ცენტრის დირექტორთან და  

დირექტორის მოადგილესთან 

შეთანხმების საფუძველზე პროექტით 

გათვალისწინებული საქმიანობების 

წერილი ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსს  



შესრულებაზე შესახებ ინფორმაციას აწვდის: 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსს 

ბიუჯეტით დაგეგმილი შესყიდვების 

შესახებ, სასწავლო  მიმართულების 

სპეციალისტს ტრენერების 

/ექსპერტების კონტრაქტების 

მომზადების შესახებ 

მოლაპარაკებას აწარმოებს 

დონორთან და ცენტრის 

დირექტორთან, პროექტის 

ბიუჯეტში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე და 

წარუდგენს ცვლილებების 

პროექტს ხელმოსაწერად 

ბიუჯეტში ცვლილებას ამზადებს 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი და 

ხელს აწერს დირექტორი 

საბიუჯეტო ცვლილება  

5. დონორის 

სტანდარტების 

შესაბამისად 

განხორციელებული 

საპროექტო 

ღონისძიების 

ნარატიული 

(დოკუმენტური) 

ანგარიშის მომზადება  

წერს ტექსტობრივ 

(დოკუმენტური) ანგარიშს 

ეკონომიკური სამსახურის მიერ 

მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშს 

დაურთავს დანართის სახით 

ტექსტობრივ ანგარიშს და წარუდგენს 

დონორს.  

ნარატიული 

(დოკუმენტური) 

ანგარიში 

6. ცენტრსა და 

დონორ ორგანიზაციას 

შორის პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდში 

პროექტის განხორციელების 

პერიოდში ევალება 

დონორთან რეგულარული 

კონტაქტის შენარჩუნება  

დირექტორთან შეთანხმების გზით - 

დონორის მიერ საერთაშორისო 

ექსპერტის მოწვევა, პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის 

განხორციელება 

პროექტის 

განხორციელების 

მდგრადობა  



საკონტაქტო პირის 

ფუნქციების 

შესრულება 

7. ცენტრის 

დირექტორთან 

შეთანხმებით 

საზღვარგარეთ 

ცენტრის 

თანამშრომლების 

სამუშაო/სასწავლო 

ვიზიტების დაგეგმვა 

და ორგანიზება; 

სასწავლო ცენტრში 

დონორი ან/და 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციების 

წარმომადგენელთა 

ვიზიტების 

ორგანიზება 

საზღვარგარეთ ვიზიტების 

ორგანიზება 

ცენტრის დირექტორთან შეთანხმებით  ჩატარებული 

ვიზიტები  ვიზიტის დეტალებთან დაკავშირებით 

დონორებთან და პარტნიორ  

ორგანიზაციასთან კოორდინირება 

 

 



თავი VII. 

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

 

მუხლი 1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანი 

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) ცენტრის საქმიანობაში ავტომატიზირებული სისტემისა და მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვა; 

ბ) ცენტრის ავტომატიზირებული ქსელებისა და შესაბამისი ტექნიკის გამართული ფუნქციონირება.  

 

მუხლი 2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის ფუნქციები 

 

1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი: 

 

ა) უზრუნველყოფს ცენტრის მოთხოვნილებების შესაბამის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვასა და 

განვითარებას; 

ბ) ადმინისტრირებას უწევს საინფორმაციო ქსელების მუშაობას, უზრუნველყოფს მის დაცვას და გამართულ 

მუშაობას; 

გ)  უზრუნველყოფს მომხმარებელთა და საინფორმაციო სისტემის შესაძლებლობების ოპტიმალურ შერჩევას; 

დ) უზრუნველყოფს ცენტრის თანამშრომელთა საქმიანობისათვის საჭირო შესაბამის პროგრამების დაყენებას და მათ 

გამართულ ფუნქციონირებას; 

ე) დახმარებას უწევს ცენტრის თანამშრომლებს კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებისას არსებული 

პრობლემების გადაწყვეტაში. 

 

2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის  მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების 

შესრულების პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 



მუხლი 3. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის  უფლებები და მოვალეობები 
 

1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტს უფლება აქვს: 
 

ა) გააკონტროლოს და ადმინისტრირება გაუწიოს ცენტრის საინფორმაციო ქსელის მუშაობას; 

ბ) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა: 

დ)  გააკონტროლოს საინფორმაციო-ტექნოლოგიური საშუალებების მიზანმიმართული გამოყენება. 

 

2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე 

დირექტორს წარუდგინოს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული საქმიანობის და ცენტრის 

საინფორმაციო ქსელის მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მოცემული კვარტლის 

განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის 

საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით 

გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) საინფორმაციო ქსელის გამართული ფუნქციონირებით და წარმოშობილი პრობლემების გადაწყვეტის 

ოპერატიულობით. 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტისთვის აუცილებელია: 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი). სპეციალური ტრენინგი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების“ ან 

„ქსელების ადმინისტრირების“  სფეროში; 

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების, ქსელის კონფიგურაციის, ოპერაციული სისტემების windows xp/7/8/vista, 

macos და server 2003/2008 ინსტალაციისა და კონფიგურაციის ცოდნა, საოფისე ტექნიკის მომსახურების, 

კომპიუტერული ტექნიკის დიაგნოსტიკისა და შეკეთების უნარი; 

ვ) ორგანიზებულობა, ოპერატიულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ტექნოლოგიების 

დანერგვა და განახლება 

ბაზრის მოძიება ეკონომიკურ სამსახურთან  შეთანხმება  

 

განახლებული 

სოფტები და 

ტექნოლოგიები 

გეგმის დეტალიზაცია ხელმძღვანელობასთან (დირექტორი, 

დირექტორის მოადგილე)  განხილვა 

ვირტუალური სტრუქტურის 

აგება 

 

ტესტირება  

დანერგვა საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი 

ადამიანური რესურსების მოძიება 



 

2. ქსელის 

ადმინისტრირება 

მონაცემთა ბაზის მონიტორინგი 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო ცენტრის თანამშრომლები 

 

 

 

დაცული ქსელი 

მომხმარებელთა დაშვების დონის 

კონტროლი  

ქსელის უსაფრთხოების 

სტრუქტურის შემუშავება 

დამუშავებული მონაცემების და 

სამუშაო ელექტრონულ 

პროგრამული დოკუმენტაციის 

არქივირება 

3. პროგრამებისა და 

საჭირო სამუშაო 

დოკუმენტაციის მიბმა 

მომხმარებლებისთვის 

სისტემის ინსტალაცია 

 

 

 

მომხმარებელთათვი

ს სათანადო სამუშაო 

გარემოს შექმნა 

პროგრამული გამართვა  

 

ქსელში ჩასმა 

 

სამუშაო ქსელური ფაილების 

მიბმა 

სამუშაო დოკუმენტაციაზე 

დაშვების დონის განსაზღვრა 

4. დახმარების 

აღმოჩენა 

თანამშრომელთათვის 

პროგრამული 

გაუმართაობის თუ 

გაურკვევლობის დროს 

პრობლემის აღმოჩენა 

პრობლემის გადაჭრის გზის 

მოფიქრება 

პრობლემის გადაწყვეტა 

 

 



თავი VIII. 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტის 

სამუშაოთა აღწერილობა 
 

მუხლი 1. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტის საქმიანობის 

მიზანი 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია: 

ა) ცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება; 

ბ) ცენტრის საქმიანობისათვის საჭირო რესურსების მოზიდვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან. 

 

მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტის ფუნქციები 

 

1. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი: 

ა) ცენტრის დირექტორთან  და საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველთან 

კოორდინაციით მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან მოლაპარაკებების წარმოებაში;  

ბ) საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველთან კოორდინაციით შეიმუშავებს 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის წარსადგენი განსახორციელებელი ღონისძიების საპროექტო წინადადებებს და 

პროექტებს; 

გ) მონაწილეობას იღებს საგრანტო ხელშეკრულების მომზადებაში; 

დ) აკონტროლებს ღონისძიების შესრულებას,  საპროექტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად; 

ე) ასრულებს საკონტაქტო პირის ფუნქციას ცენტრსა და დონორ ორგანიზაციას შორის, საერთაშორისო და დონორ 

ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის არყოფნის შემთხვევაში, პროექტის განხორციელების პერიოდში; 

ვ) მონაწილეობას იღებს საზღვარგარეთ ცენტრის თანამშრომლების სამუშაო/სასწავლო ვიზიტების დაგეგმვასა და 

ორგანიზებაში; 

ზ) მონაწილეობას იღებს სასწავლო ცენტრში დონორი ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა სამუშაო 

ვიზიტების ორგანიზებაში; 

2. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის მიერ ამ მუხლის პირველი 

პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 



მუხლი  3. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტის უფლებები და 

მოვალეობები 

 

1. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტს უფლება აქვს: 

ა)გამოითხოვოს თავის საქმიანობისათვის საჭირო ინფორმაცია, მონაწილეობა მიიღოს დონორის დაფინანსებით 

გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელების მონიტორინგში; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი მოვალეა: 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 
 

4. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია 

დირექტორის წინაშე.  

5. სპეციალისტი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში  ვალდებულია 

ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს დირექტორს წერილობითი ანგარიში მის მიერ წინა 

კვარტალში შესრულებული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მის მიერ შესაბამისი კვარტლის 

განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის 

საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით 

გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 



6. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) დონორებთან შეხვედრების რაოდენობით და მომზადებული და მოზიდული პროექტებით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტისთვის აუცილებელია: 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი); 

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, კრეატიულობა და ეთიკურობა. 

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტის სამუშაოთა აღწერილობის 

დანართი 
 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან 

და დონორებთან  

შეხვედრების 

ორგანიზების და 

პროექტებთან 

საპროექტო წინადადებების 

გეგმის შედგენაში 

მონაწილეობის მიღება 

დირექტორი,  დირექტორის 

მოადგილე, საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და დონორებთან 

ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველი 

აწვდიან პრიორიტეტულ 

მიმართულებებს 

საპროექტო 

წინადადებების გეგმა  



დაკავშირებით 

მოლაპარაკებების 

წარმოების 

პროცესში 

მონაწილეობა 

 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან შეხვედრების 

დანიშვნა ან/და 

ელექტრონული ფოსტის 

მეშვეობით კონტაქტების 

დამყარება 

ცენტრის დირექტორთან, 

მოადგილესთან და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და დონორებთან 

ურთიერთობის საკითხებში  

მრჩეველთან შეთანხმებით 

შეხვედრების ორგანიზებაში 

მონაწილეობის მიღება;  

 

 

 

 

 

შეხვედრა 

დონორებთან 

საპროექტო წინადადებების 

გეგმის   დონორებისთვის 

წარდგენაში მონაწილეობის 

მიღება 

შეხვედრის მიზანს დონორ 

ორგანიზაცებთან გეგმის საფუძველზე 

მოლაპარაკება წარმოადგენს; 

შეხვედრაში მონაწილეობს 

დირექტორი და/ან დირექტორის 

მოადგილე 

2. საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისთ

ვის წარსადგენი 

განსახორციელებე

ლი ღონისძიების  

საპროექტო 

წინადადებებისა 

და პროექტების 

შემუშავებაში 

მონაწილეობა 

ამზადებს საპროექტო 

წინადადებებს 

დირექტორის მიერ განსაზღვრული 

კონკრეტული თემატიკის ფარგლებში;  

საგრანტო 

წინადადების 

პროექტი  

ეხმარება ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსს 

პროექტის ბიუჯეტის 

მომზადებაში დონორის 

სტანდარტების 

გათვალისწინებით  

ბიუჯეტი ეგზავნება დონორს 

დირექტორთან და/ან დირექტორის 

მოადგილესთან და ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსთან შეთანხმების 

შემდეგ 

ბიუჯეტის პროექტი 

მონაწილეობას იღებს 

საპროექტო წინადადების  

დონორი ორგანიზაციისათვის 

წარდგენაში 

დონორის სტანდარტების 

შესაბამისობის დაცვის მიზნით, 

დონორი ორგანიზაციისგან იღებს 

კონკრეტულ რეკომენდაციებსა და 

წინადადებებს საპროექტო 

საპროექტო 

წინადადება  



დოკუმენტის ფორმატთან და 

განხორციელების მსვლელობასთან 

დაკავშირებით  

3. საგრანტო 

ხელშეკრულების 

მომზადებაში 

მონაწილეობა 

საგრანტო ხელშეკრულების 

მომზადებაში მონაწილეობის 

მიღება 

დონორი ორგანიზაცია თავისი 

სტანდარტების შესაბამისად ამზადებს 

საგრანტო ხელშეკრულების პროექტს, 

რომელიც ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსისა და იურისტის ვიზირების 

შემდეგ წარედგინება ცენტრის 

დირექტორს ცენტრის სახელით  

ხელმოსაწერად. დირექტორი ხელს 

აწერს ხელშეკრულებას და პროექტის 

ბიუჯეტს 

ხელშეკრულება  

4. კონტროლი 

საპროექტო 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებუ

ლი ვადების 

შესაბამისად 

ღონისძიების 

შესრულებაზე 

შეიმუშავებს პროექტის 

განხორციელების გეგმას 

ცენტრის დირექტორთან ერთად 

განიხილავს 

პროექტის გეგმა  

აკონტროლებს პროექტის 

განხორციელების ვადებს 

ცენტრის დირექტორთან და  

დირექტორის მოადგილესთან , 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან ურთიერთობის 

საკითხებში  მრჩეველთან შეთანხმების 

საფუძველზე პროექტით 

გათვალისწინებული საქმიანობების 

შესახებ ინფორმაციას აწვდის: 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსს 

ბიუჯეტით დაგეგმილი შესყიდვების 

შესახებ, სასწავლო  მიმართულების 

სპეციალისტს ტრენერების 

/ექსპერტების კონტრაქტების 

წერილი ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსს  



მომზადების შესახებ 

მონაწილეობას იღებს 

მოლაპარაკების წარმოებაში 

დონორთან და ცენტრის 

დირექტორთან; პროექტის 

ბიუჯეტში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე და 

წარუდგენს ცვლილებების 

პროექტს ხელმოსაწერად. 

ბიუჯეტში ცვლილებას ამზადებს 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი და 

ხელს აწერს დირექტორი 

საბიუჯეტო 

ცვლილება  

5. საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან 

და დონორებთან 

ურთიერთობის 

საკითხებში 

მრჩევლის 

არყოფნის 

შემთხვევაში, 

ცენტრსა და 

დონორ 

ორგანიზაციას 

შორის პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდში 

საკონტაქტო პირის 

ფუნქციების 

შესრულება   

პროექტის განხორციელების 

პერიოდში ევალება 

დონორთან რეგულარული 

კონტაქტის შენარჩუნება  

დირექტორთან შეთანხმების გზით - 

დონორის მიერ საერთაშორისო 

ექსპერტის მოწვევა, პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის 

განხორციელება 

პროექტის 

განხორციელების 

მდგრადობა  

6. საზღვარგარეთ 

ცენტრის 

საზღვარგარეთ და ცენტრში 

დონორი ან/და 

ცენტრის დირექტორთან შეთანხმებით  ჩატარებული 

ვიზიტები  



თანამშრომლების 

სამუშაო/სასწავლო 

ვიზიტების 

დაგეგმვასა და 

ორგანიზებაში 

მონაწილეობა; 

სასწავლო ცენტრში 

დონორი ან/და 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციების 

წარმომადგენელთა 

ვიზიტების 

ორგანიზებაში 

მონაწილეობა. 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციების 

წარმომადგენელთა  

ვიზიტების ორგანიზებაში 

მონაწილეობის მიღება. 

 

 

  



თავი XIV. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის  

საქმიანობის მიზანი 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) უზრუნველყოს ცენტრის საქმიანობის წარმოჩენა, მისი იმიჯის ფორმირება და დაცვა; 

ბ) ცენტრის საქმიანობის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; 

გ) საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ცენტრის საქმიანობის, მიღწევებისა და განვითარების 

პერსპექტივების შესახებ.  

 

მუხლი 2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის ფუნქციები 

 

1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი სამინისტროს პრესსამსახურთან კოორდინაციით: 

ა) საზოგაოებასთან ურთიერთობის მთავარ სპეციალისტთან ერთად, შეიმუშავებს ცენტრის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განვითარების სტრატეგიას, გეგმავს და ორგანიზებას უწევს მასმედიის წარმომადგენლებთან და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობას; 

ბ) საზოგაოებასთან ურთიერთობის მთავარ სპეციალისტთან ერთად, შეიმუშავებს PR-კამპანიის ჩატარების გეგმას, 

ადგენს ჩასატარებელი ღონისძიებების ცენტრის იმიჯზე ზემოქმედების პროგნოზებს; 

გ)საზოგაოებასთან ურთიერთობის მთავარ სპეციალისტთან ერთად, ორგანიზებას უწევს ცენტრის ხელმძღვანელი 

თანამდებობის პირების მიერ მესმედიის წარმომადგენელთათვის პრეს-კონფერენციების ჩატარებას და 

ინტერვიუების მიცემას; 

დ) საზოგაოებასთან ურთიერთობის მთავარ სპეციალისტთან ერთად, ორგანიზებას უწევს ცენტრის საქმიანობის 

შესახებ პრეს-რელიზების, ბიულეტენების და სხვა საინფორმაციო სახის მასალების მომზადებას; 



ე) საზოგაოებასთან ურთიერთობის მთავარ სპეციალისტთან ერთად, უზრუნველყოფს ცენტრის ვებ-გვერდის 

პერიოდული განახლებას, ცენტრის Facebook-iს და სოციალურ ქსელების გვერდებზე აქტივობების თვალყურის 

დევნებას, გამოთქმული წინადადებების შესწავლასა და პასუხის გაცემას; 

ვ) უზრუნველყოფს ტრენინგების/ღონისძიებების ფოტო და ვიდეოგადაღებას, ცენტრის საქმიანობის შესახებ 

ალბომების შედგენას; 

ზ) ამზადებს საინფორმაციო და PR სტატიებს ცენტრის საქმიანობის შესახებ;  

თ)საზოგაოებასთან ურთიერთობის მთავარ სპეციალისტთან ერთად, კოორდინირებას უწევს ცენტრის იმიჯთან 

დაკავშირებული მასალების გამოცემას; 

ი) საზოგაოებასთან ურთიერთობის მთავარ სპეციალისტთან ერთად,  შეიმუშავებს მათი  ფუნქციებიდან 

გამომდინარე წლიურ და პერიოდულ სამუშაო გეგმებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს  ცენტრის დირექტორს; 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას. 

 

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების 

შესრულების პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

მუხლი 3. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის   სპეციალისტს უფლება აქვს: 

ა) გამოითხოვოს ინფორმაცია ცენტრის საქმიანობის, ტრენინგებისა და ღონისძიებების ჩატარების შესახებ; დაესწროს 

ტრენინგებსა და ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები; 

გ) ცენტრის ხელმძღვანელობას განსახილველად წარუდგინოს წინადადებები PR-კამპანიის გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების ჩატარების ოპტიმალური დროისა და ადგილის შესახებ; 

 

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის  სპეციალისტი მოვალეა: 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 



გ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

დ) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

4. საზოგადოებასთან ურთიერთობის   სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

5. ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვისთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის  სპეციალისტი ვალდებულია 

წარუდგინოს დირექტორს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში 

მოცემული უნდა იყოს აღნიშნული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, 

გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის 

მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის 

მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის 

მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის  სპეციალისტის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) ინოვაციურობით და ოპერატიული რეაგირებით. 

  

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის   სპეციალისტისათვის აუცილებელია: 

ა) პროფესიული ან უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი). 

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ)მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე და დიზაინერული პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) კომუნიკაბელურობა, ორგანიზებულობა, კრეატიულობა და ინიციატივიანობა. 

 

 



საზოგადოებასთან ურთიერთობის   სპეციალისტის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 
 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები და 

მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

 

მიღებული შედეგი 

6. ცენტრის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავება 

ცენტრის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის არსებული 

მდგომარეობის შეფასება, 

პრობლემების იდენტიფიცირება და 

ანალიზი, განვითარების 

პრიორიტეტული მიმართულებების 

განსაზღვრა და სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედგენა 

 

საზოგაოებასთან ურთიერთობის 

მთავარ სპეციალისტთან ერთად, 

სამინისტროს პრესსამსახურთან, 

ცენტრის დირექტორსა და 

მოადგილესთან შეთანხმება 

სტრატეგიის პრიორიტეტებზე 

 

სტრატეგიის 

პრიორიტეტული 

მიმართულებების 

პროექტი 

7. PR-კამპანიის 

ჩატარების გეგმის 

მომზადება 

განვითარების სტრატეგიიდან 

გამომდინარე PR-კამპანიის ჩატარების 

გეგმის პროექტის შედგენა და გეგმით 

გათვალისწინებულ ჩასატარებელი 

ღონისძიებების ცენტრის იმიჯზე 

ზემოქმედების პროგნოზება 

საზოგაოებასთან ურთიერთობის 

მთავარ სპეციალისტთან ერთად, 

სამინისტროს პრესსამსახურთან, 

ცენტრის დირექტორსა და 

მოადგილესთან შეთანხმება PR-

კამპანიის ჩატარების გეგმის 

პროექტზე 

 

PR-კამპანიის 

ჩატარების გეგმის 

პროექტი 

8. ცენტრის 

ხელმძღვანელი 

თანამდებობის პირების 

მიერ მესმედიის 

მასმედიის წარმომადგენელთა 

ინფორმირება პრესკონფერენციის 

ჩატარების შესახებ; 

პრესკონფერენციისათვის საჭირო 

საზოგაოებასთან ურთიერთობის 

მთავარ სპეციალისტთან ერთად, 

სამინისტროს პრესსამსახურთან, 

ცენტრის დირექტორსა და 

პრესკონფერენციის 

ჩატარებისათვის 

განცხადებების 

გამოქვეყნება და 



წარმომადგენელთათვის 

პრეს-კონფერენციების 

ჩატარების ორგანიზება 

დარბაზის მოწყობის ორგანიზება მოადგილესთან შეთანხმება 

პრესკონფერენციის ჩატარების 

შესახებ; 

ლოჯისტიკის მენეჯერის 

ინფორმირება 

პრესკონფერენციის 

ჩატარებისათვის დარბაზის 

მოწყობის შესახებ  

მასმედიის 

წარმომადგენელთათ

ვის დაგზავნა; 

პრესკონფერენციის 

ჩატარება და მისი 

გაშუქება 

9. ცენტრის 

საქმიანობის შესახებ 

პრეს-რელიზების, 

ბიულეტენების და სხვა 

საინფორმაციო სახის 

მასალების მომზადება 

ინფორმაციის მოგროვება ცენტრის 

საქმიანობის შესახებ პრეს–

რელიზების, ბიულეტენების და სხვა 

სახის მასალების მოსამზადებლად  

საზოგაოებასთან ურთიერთობის 

მთავარ სპეციალისტთან ერთად, 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების 

ხელმძღვანელებისაგან 

პერიოდულად ინფორმაციის 

მიღება შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთულის 

საქმიანობის შესახებ;  

ცენტრის საქმიანობის 

შესახებ ინფორმაციის 

თავმოყრა და 

სისტემატიზაცია 

მიღებული ინფორმაციის შერჩევა 

ცენტრის საქმიანობის შესახებ პრეს–

რელიზების, ბიულეტენების და სხვა 

სახის მასალების მოსამზადებლად 

საზოგაოებასთან ურთიერთობის 

მთავარ სპეციალისტთან ერთად, 

ცენტრის დირექტორისა და 

მოადგილესთვის შერჩეული 

მასალების გაცნობა  

პრეს–რელიზების, 

ბიულეტენების და 

სხვა სახის მასალების 

გამოცემა/ატვირთვა 

10. ცენტრის მიერ 

ჩატარებული 

ღონისძიებების შესახებ 

პრეს-რელიზების, 

ბიულეტენების და სხვა 

საინფორმაციო მასალის 

ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვება; 

დავალების მიღება 

საზოგაოებასთან ურთიერთობის 

მთავარ სპეციალისტთან ერთად, 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების 

ხელმძღვანელებისგან 

ინფორმაციის მიღება როგორც 

ღონისძიებათა 

გაშუქების დაგეგმვა  

ღონისძიების შესახებ 

News - ების 

განთავსება ცენტრის 

ვებ გვერდზე, fb 



მომზადება გეგმიური, ასევე არაგეგმიური  

ღონისძების ჩატარების შესახებ 

გვერდზე 

ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 

ღონისძიებებზე დასწრება და მისი 

გაშუქებისათვის საჭირო მასალის 

მომზადება 

ღონისძიების ორგანიზატორი 

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელთან შეთანხმებით 

ღონისძიების გაშუქების 

პროცესის დაგეგმვა 

ღონისძიების ფოტო, 

ვიდეო და აუდიო 

ჩაწერა; ინტერვიუები 

და გაშუქებისათვის 

საჭირო სხვა 

მასალები 

პრეს-რელიზის პროექტის მომზადება  ღონისძიების ორგანიზატორ 

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელთან პრეს–

რელიზის პროექტის შეთანხმება;  

პრეს-რელიზის 

პროექტი  

ღონისძიების გაშუქების მასალების 

შეთანხმება  

საზოგაოებასთან ურთიერთობის 

მთავარ სპეციალისტთან ერთად, 

დირექტორის მოადგილესთან 

შეთანხმება, ერთობლივად 

დამუშავება და მასალების 

კორექტირება 

ღონისძიების 

გაშუქებისათვის 

საჭირო მასალა 

საბოლოო სახით შენახვა-ატვირთვა, 

გაგზავნა ინგლისურ ენაზე 

სათარგმნად 

საზოგაოებასთან ურთიერთობის 

მთავარ სპეციალისტთან,  

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან ურთიერთობის 

მრჩეველთან ერთად, 

ღონისძიების გასაშუქებელი 

მასალის ინგლისურ ენაზე 

ღონისძიების 

გაშუქება 



თარგმნის უზრუნველყოფა. 

ცენტრის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

სპეციალისტთან ერთად 

მასალების ცენტრის ქსელში 

შენახვა/ატვირთვა; საჭიროების 

შემთხვევაში მასალის გაგზავნა 

სამინისტროს პრესის 

განყოფილებისთვის 

 

 

 

 



ნაწილი II. 

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 

 

თავი I. 

 სასწავლო ცენტრის დირექტორის მოადგილის 

 (სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი) 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

 

მუხლი 1. დირექტორის მოადგილის საქმიანობის მიზანი 

 

დირექტორის მოადგილის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) უზრუნველყოს ცენტრის დირექტორის მიერ მასზე დაკისრებული მოვალეობების ხელშეწყობა; 

ბ) ცენტრის მიერ სასწავლო პროცესის, სასწავლო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამების შემუშავების, 

დაგეგმვისა და განხორციელების მართვა. 

 

მუხლი 2. დირექტორის მოადგილის ფუნქციები 

 

1. დირექტორის მოადგილე: 

 

ა) ხელს უწყობს დირექტორს მასზე დაკისრებული მოვალეობების განხორციელებაში; 

ბ) ზედამხედველობს და კონტროლს უწევს სასწავლო ცენტრის სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების 

მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებას, ანაწილებს ფუნქცია-მოვალეობებს, აძლევს მათ შესაბამის 

მითითებებსა და დავალებებს; 

გ) ახდენს სასწავლო ცენტრში მომზადებული დოკუმენტების ვიზირებას; 



დ) სასწავლო ცენტრის დირექტორის მიერ გამოცემული შესაბამისი აქტის საფუძველზე ახორციელებს მისთვის 

დელეგირებულ უფლება-მოვალეობებს; 

ე) მისადმი დაქვემდებარებული თანამშრომლების (სასწავლო მიმართულების სპეციალისტები, ტრენერები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის კოორდინატორი, ფსიქოლოგთა ჯგუფი) მეშვეობით წარმართავს ცენტრის სასწავლო 

მიმართულებას; უზრუნველყოფს სასწავლო მიმართულებით განსახორციელებელ წლიურ, კვარტალურ  და 

ყოველთვიურ სამუშაო გეგმების მომზადებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს ცენტრის დირექტორს; აძლევს 

მისადმი დაქვემდებარეულ თანამშრომლებს დავალებებს, აკონტროლებს დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა მიერ 

მათზე დაკისრებულ ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას; ცენტრის დირექტორს წარუდგენს წინადადებებს მისადმი 

დაქვემდებარებული თანამშრომლების წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების 

შესახებ; 

ვ) კოორდინაციას უწევს ტრენინგის საჭიროებათა განსაზღვრის მიზნით მომზადებულ კითხვარებისა და შედეგების 

შემაჯამებელი ცხრილების მომზადება; ხელმძღვანელობს ტრენინგ საჭიროებათა ფორმების დაგზავნას შესაბამის 

უწყებებში; აკონტროლებს მათგან მიღებული ინფორმაციის დამუშავების პროცესს;  მიღებული შედეგების 

შეჯერების პროცესში შესაბამის უწყებების ხელმძღვანელებთან და მინისტრის მოადგილესთან; შეჯერებულ 

დოკუმენტებს დასამტკიცებლად წარუდგენს ცენტრის დირექტორს; 

ზ) ხელმძღვანელობს ტრენინგების წლიური და ოპერატიული გეგმების შედგენის ორგანიზების პროცესს; 

მომზადებულ გეგმებს დასამტკიცებლად წარუდგენს ცენტრის დირექტორს; 

თ)  კოორდინაციას უწევს და აკონტროლებს ტრენინგის მენეჯმენტს; 

ი) ხელმძღვანელობს ზრდასრულთა განათლების სფეროში სტანდარტების დანერგვისა და გაუმჯობესების პროცესს; 

კ) უზრუნველყოფს ცენტრის სასწავლო მიმართულების განვითარებას; კალენდარის შედგენას და განახლებას; 

ლ) კოორდინაციას უწევს სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის საჭირო შაბლონების (მიმართულების მოკვლევის, 

ინფორმაციის შეგროვების, საჭიროების განსაზღვრის, ბაზების შექმნის, კონსტრუქციის აწყობის, ტრენინგების 

დაგეგმვის) შექმნას; 

მ)  დირექტორის დავალებით ახორციელებს სხვა უფლება-მოვალეობებს. 

 

2. დირექტორის მოადგილის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 



მუხლი 3. დირექტორის მოადგილის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. დირექტორის მოადგილეს უფლება აქვს: 

 

ა) მისცეს დავალებები და გააკონტროლოს მისადმი დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა საქმიანობა; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო ინფორმაცია და მატერიალურ-ტექნიკური 

საშუალებები; 

გ) დაესწროს და გააკონტროლოს ტრენინგის მიმდინარეობა. 

 

2. დირექტორის მოადგილე ვალდებულია: 

 

ა) დაიცვას ცენტრის წესდებით,  შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. დირექტორის მოადგილე ანგარიშვალდებულია  ცენტრის დირექტორის წინაშე.  

2. დირექტორის მოადგილე ვალდებულია დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა ანგარიშების შეჯერებით წარუდგინოს 

ცენტრის დირექტორს წერილობითი ანგარიში ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წინა კვარტალში 

შესრულებული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს სასწავლო მიმართულებით შესაბამისი 

კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის 

საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით 

გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის განმავლობაში, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 



3. დირექტორის მოადგილის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) სასწავლო პროცესის ორგანიზებულობითა და ეფექტიანობით; 

გ) სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ოპერატიული რეაგირებით. 

 

მუხლი 6. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

დირექტორის მოადგილესთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი). სპეციალური ტრენინგი „განათლების 

ადმინისტრირების", ,,მართვა/მენეჯმენტის", ტრენინგების მართვის ან სხვა შესაბამის სფეროში;  

ბ) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) პასუხისმგებლობის გრძნობა, ლიდერობა, ორგანიზებულობა, პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი, 

კრიტიკული აზროვნება და ინიციტივიანობა. 

 

დირექტორის მოადგილის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია 

 

ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები და 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

 

1. ტრენინგ 

საჭიროებათა 

კითხვარის შედგენა/განახლების 

შედეგების შემაჯამებელი ცხრილის 

სამუშაო ჯგუფის სხდომები ტრენინგ საჭიროებათა 

კითხვარი 



განსაზღვრა შედგენა/განახლების კოორდინირება 

 

შესაბამის უწყებებში ტრენინგ 

საჭიროებათა კითხვარის ფორმების 

გაგზავნის  ხელმძღვანელობა 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტი 

უწყებებისათვის ცალ-

ცალკე ტრენინგ 

საჭიროებათა 

განსასაზღვრი 

დეტალური კითხვარი  

უწყებებიდან ტრენინგ საჭიროებათა 

კითხვარზე  მიღებული ინფორმაციის 

დამუშავების და შედეგების 

შემაჯამებელი ცხრილის შედგენის 

ხელმძღვანელობა 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტი 

შედეგების შემაჯამებელი 

ცხრილი 

I დონის ფილტრი -  

შეხვედრა შესაბამის უწყებების 

ხელმძღვანელებთან და მათთვის 

შედეგების გაცნობა და მისი 

კორექტირება  

შესაბამისი უწყებების 

ხელმძღვანელები 

შესაბამის უწყების 

ტრენინგ მოთხოვნების 

განსაზღვრა 

 

 

II დონის ფილტრი -  

შეხვედრა კურატორ მინისტრის 

მოადგილესთან საბოლოო შედეგებით, 

გეგმის დადასტურება. 

კურატორი მინისტრის 

მოადგილესთან შეხვედრა 

უწყებათა თანამშრომლების 

ტრენინგის გეგმის 

შესათანხმებლად 

ტრენინგების გეგმის 

პროექტი 

2. სტანდარტულ

ი ტრენინგების 

წლიური გეგმის 

შედგენა 

 

მატერიალური რესურსის 

კვარტალური გადანაწილება 

 

 

 

ეკონომიკური სამსახურის 

 

 

კვარტალურად გაწერილი 

ტრენინგების გეგმა 

ადამიანური რესურსის, ტრენერების 

და თანამშრომლების,  კვარტალური 

გადანაწილება 



სამოქმედო გეგმაში მოთხოვნილი 

ტრენინგების  კვარტალური დაყოფა 

რესურსების შესაბამისად  

უფროსი; დირექტორი 

3. წლის 

განმავლობაში 

რიგგარეშე 

ტრენინგების 

დაგეგმვა 

წლის პერიოდში ახალი მოთხოვნების 

მიღება 

სამინისტრო და შესაბამისი 

უწყებები 

სისტემის მოთხოვნის 

შესაბამისი რიგგარეშე 

ტრენინგების დაგეგმვა 
საჭიროების შემთხვევაში 

მატერიალური რესურსის მოძიება  

(დონორი) 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსი, მრჩეველი 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან ურთიერთობის 

საკითხებში  

ტრენერებისა და პარტნიორების 

მოძიება 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტები, მრჩეველი 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან ურთიერთობის 

საკითხებში 

რიგგარეშე ტრენინგების დაგეგმარება შესაბამის უწყებების 

ხელმძღვანელები 

4. კონკრეტული 

ტრენინგების 

მენეჯმენტი 

(კალენდარი, 

ტრენერები, 

პარტნიორები) 

ტრენერებთან, პარტნიორებთან 

შეთანხმებული თარიღების მიხედვით 

ტრენინგის  დაგეგმვა 

შესაბამისი უწყებები, 

ტრენერები, პარტნიორები 

ტრენინგის კალენდარი 

5. ზრდასრულთ საერთაშორისო ბაზარზე სიახლეების  სასწავლო მიმართულების სტანდარტი, რომელიც 



ა განათლების 

მიმართულებით 

ახალი 

სტანდარტების 

დანერგვა, არსებული 

სტანდარტების 

გაუმჯობესება/  

მოძიება სპეციალისტი, მრჩეველი 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან ურთიერთობის 

საკითხებში 

ერთიანია ყველასთვის და  

უზრუნველყოფს 

წინასწარ განსაზღვრული 

საჭირო სერვისის მიღებას 

და ასევე  სუბიექტური 

დამოკიდებულების 

რისკის მინიმუმამდე 

დაყვანას 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები - რა 

შეიძლება დაინერგოს და როგორი 

ადაპტაციით 

სამუშაო ჯგუფი 

სტანდარტების შედგენა საკუთარ 

სტატისტიკებზე და მოლოდინებზე 

დაყრდნობით 

სამუშაო ჯგუფი 

6. ტრენინგ 

სტანდარტის აწევა 

ტრენინგ სტანდარტის აწევა შემდეგი 

თანმიმდევრობით: 

ა) ტრენერთა ტრენინგები 

სუპერვიზია - სასწავლო ხაზი 

ეხმარება ტრენერებს ხარისხიანი 

ტრენინგების განხორციელებაში 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; 

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსი 

ტრენერობის 

ხელოვნებაში გაწაფული 

ტრენერები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ 

შედეგზე ორიენტირებულ 

ტრენინგებს 

ფსიქოლოგები შეისწავლიან 

ტრენერთა ქცევას  - ტრენინგზე 

ტრენერთა ქცევის კოდექსის 

შესადგენად 

 

 

 

ფსიქოლოგთა ჯგუფი 



7. სასწავლო 

ხაზის გაძლიერება 

თვითგანვითარების გეგმის გაწერა 

თანამშრომლების მიერ, მოძიებული 

ინფორმაციისა და საკუთარ 

შეხედულებებზე დაყრდნობით 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტები, ფსიქოლოგთა 

ჯგუფის უფროსი 

მაღალკვალიფიცირებულ

ი თანამშრომლებით 

დაკომპლექტებული 

გუნდი, რომელიც 

მუდმივად 

განვითარებაზე ზრუნავს 
სასწავლო მიმართულების გუნდზე 

გაზიარება 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტები 

სასწავლო ხაზის გაძლიერების 

ხელშეწყობა: ტრენინგები, 

ლიტერატურა, სტაჟირება 

საზღვარგარეთ და ა. შ. 

8. საქმიანობის  

შაბლონების შექმნა 

(რეესტრები, Check-

List, ბაზები, 

ცხრილები) 

 

საჭიროებისდა მიხედვით: 

მიამართულების მოკვლევა; 

ინფორმაციის შეგროვება; 

საჭიროების განსაზღვრა; 

კონსტრუქციის აწყობა; 

შექმნა, დალაგება; 

იუზერისთვის განამრტების მიცემა და 

საწარმოებლად გადაცემა 

 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტები 

 

 

საქმიანობის შაბლონები  

9. დირექტორის

თვის მასზე 

დაკისრებული 

მოვალეობების 

განხორციელებაში 

ხელშეწყობა 

სასწავლო ცენტრის წლიური და 

კვარტლური გეგმების ანალიზი ; 

განსახორციელებელი საქმიანობის 

დროში დაგეგმვა; 

სასწავლო ცენტრის ყველა 

სამსახური 

სასწავლო ცენტრის 

დასახული გეგმის 

შესრულება 



10. სტრუქტურუ

ლი ქვედანაყოფების 

ხელმძღვანელების 

მიერ 

სამსახურეობრივი 

მოვალეობების 

შესრულების 

ზედამხედველობა,  

ფუნქცია-

მოვალეობების 

განაწილება, 

მათთვის შესაბამისი 

მითითებებისა და 

დავალებების მიცემა 

კვარტლური ანგარიშების ანალიზი; 

სამომავლო მოქმედებების დაგეგმვა 

სასწავლო ცენტრის 

დაქვემდებარებაში შემავალი 

სამსახურები/პერსონალი 

ანგარიშების ანალიზი; 

ცენტრის წლიური 

სამოქმედო გეგმის 

შესრულება 

11. სასწავლო 

ცენტრში 

მომზადებული 

დოკუმენტების 

ვიზირება 

 

დოკუმენტაციის შესწავლა და 

ფუნქციურად განაწილება 

სასწავლო ცენტრის 

დაქვემდებარებაში შემავალი 

სამსახურები/პერსონალი 

მომზადებული 

დოკუმენტები/მასალა 

12. მისთვის 

დელეგირებულ 

უფლება-

მოვალეობების 

განხორციელება 

დირექტორის მიერ გამოცემული 

შესაბამისი აქტის საფუძველზე 

მისთვის დელეგირებულ უფლება-

მოვალეობების განხორციელება 

სასწავლო ცენტრის შესაბამისი 

სამსახური 

დირექტორის ბრძანება 

 

 



თავი II. 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორის საქმიანობის მიზანი 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) ცენტრის მიერ განხორციელებული სასწავლო პროგრამების სტანდარტების განსაზღვრა; 

ბ) მათი სისტემური შეფასება, სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა; 

გ) სასწავლო პროცესის მონიტორინგი.  

 

მუხლი 2. ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორის ფუნქციები 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორი: 

 

ა) ახორციელებს ტრენერების სუპერვიზიას და მათ კონსულტირებას სასწავლო გეგმასთან და პროცესთან 

დაკავშრებით; 

ბ) აანალიზებს ტრენინგებისა და ტრენერების შეფასების კითხვარებს; 

გ) აანალიზებს მსმენელთა ტესტირების შედეგებს; 

დ) ამზადებს ტესტირების პროგრამას; 

ე) უზრუნველყოფს პრე-ტესტის ორგანიზებას; 

ვ) ადარებს ერთიანი სიების მონაცემებს დასწრების ჟურნალს და ტესტირების პროგრამის მონაცემებს; 

ზ) შეიმუშავებს მისი ფუნქციებიდან გამომდინარე წლიურ და ყოველთვიურ სამუშაო გეგმებს და დასამტკიცებლად 

წარუდგენს მის უშუალო ხელმძღვანელს; უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა 

განხორციელებას; 



თ) ატარებს ცენტრის ფუნქციურ და მართვის პროცედურების ანალიზს, ახდენს მართვის ეფექტიანობის შეფასებას და 

შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს; 

ი) ატარებს მოსამსახურეთა პროფესიული დონის ანალიზს, შეიმუშავებს წინადადებებს მათი მომზადების, 

გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, სტაჟირებასთან და პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე; 

კ) ახდენს კადრების საჭიროებათა შესწავლას და ამზადებს წინადადებებს საკადრო რესურსების გამოყენების 

პროცესის ოპტიმიზაციის მიზნით. 

 

 

მუხლი 3. ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორს უფლება აქვს: 

 

ა) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო ინფორმაცია და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები; 

ბ) დაესწროს ტრენინგს და გააკონტროლოს მისი მიმდინარეობა. 

 

2. ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 



მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორი ანგარიშვალდებულია დირექტორისა და დირექტორის მოადგილის 

წინაშე.  

2. ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორი ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე ვალდებულია 

წარუდგინოს დირექტორს წერილობითი ანგარიში მის მიერ შესრულებული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში 

მოცემული უნდა იყოს მის მიერ მოცემული წინა კვარტლის განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი 

შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული 

შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული 

იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, 

მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორის საქმიანობა ფასდება: 

7. ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

8. ბ) სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ოპერატიული რეაგირებით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება ( მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი).  სპეციალური ტრენინგი „განათლების 

ადმინისტრირების“, ,,მართვა/მენეჯმენტის“ ან ,,ქოუჩინგი, მენტორინგი და სუპერვიზის“ სფეროში;  

ბ) მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ე) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ვ) პასუხისმგებლობის გრძნობა, ლიდერობა, ორგანიზებულობა, პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი, 

კრიტიკული აზროვნება და ინიციატივიანობა. 

 



 

ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

  

ფუნქცია 

 

ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის 

პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ტრენინგებისა და 

ტრენერების შეფასების 

კითხვარების შედგენაში 

მონაწილეობა და ანალიზი; 

ტრენერების სუპერვიზია და მათი 

კონსულტირება სასწავლო 

გეგმასთან და პროცესთან 

დაკავშირებით 

არსებული შეფასების 

კითხვარების ანალიზი, 

მათი დახვეწა; ტრენინგების 

შეფასების შევსებული 

კითხვარების ანალიზი და 

დასკვნების მომზადება 

დირექტორის მოადგილე; 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტები; 

ფსიქოლოგების ჯგუფი; 

ტრენერები 

ოპტიმალური 

შეფასების 

კითხვარი 

 

დასკვნები 

შეფასების 

შედეგებზე 

2. მსმენელთა ტესტირების 

შედეგების ანალიზი 

მსმენელთა ტესტირების 

შედეგების მიღება, ანალიზი 

და დასკვნების მომზადება 

დირექტორის მოადგილე; 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტები 

დასკვნები 

ტესტირების 

შედეგებზე 

3. პრე-ტესტის ორგანიზება; 

ტესტირების პროგრამის 

მომზადება 

მონაწილეობას იღებს პრე–

ტესტის მომზადებაში და 

ორგანიზებას უწევს მის 

ჩატარებას. აანალიზებს პრე–

ტესტისა და ტესტირების 

შედეგებს და ამზადებს 

დირექტორის მოადგილე; 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტები; 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სპეციალისტი 

დასკვნები პრე–

ტესტისა და 

ტესტირების 

შედეგებზე 



შესაბამის დასკვნებს 

4. ერთიანი სიების 

მონაცემების შედარება დასწრების 

ჟურნალსა და ტესტირების 

პროგრამის მონაცემებთან 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტებისგან იღებს  

მსმენელთა ერთიანი სიებისა 

და დასწრების ჟურნალის 

მონაცემებს. აანალიზებს და 

ამზადებს შესაბამის 

დასკვნებს 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტები 

დასკვნები 

მსემნელთა 

დასწრების შესახებ 

5. მოსამსახურეთა 

სამსახურებრივი მოვალეობებისა 

და სამუშაოს შესრულების 

შეფასების კრიტერიუმების და 

ანგარიშგების ფორმების შესახებ  

წინადადებებს მომზადება 

მოსამსახურეთა სამუშაოთა 

აღწერილობიდან 

გამომდინარე სამუშაოს 

შესრულების 

კრიტერიუმების, 

ანგარიშგების ფორმებისა და 

მათი პერიოდულობის 

დადგენა 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელები 

სამსახურებრივი 

მოვალეობებისა და 

სამუშაოს 

შესრულების 

შეფასების 

კრიტერიუმები. 

ანგარიშგების 

ფორმები 

6. მოსამსახურეთა 

პროფესიული დონის ანალიზის 

ჩატარება, მოსამსახურეთა 

მომზადების, გადამზადების, 

კვალიფიკაციის ამაღლების, 

სტაჟირებასა და პრაქტიკის 

გავლასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე წინადადებების 

მომზადება 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების 

ხელმძღვანელებისაგან 

მიღებული ინფორმაციის და 

მოსამსახურეთა 

ანგარიშგებების 

საფუძველზე ახდენს 

მოსამსახურეთა 

პროფესიული დონის 

ანალიზს და ამზადებს 

მოსამსახურეთა 

მომზადების, 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელები 

მოსამსახურეთა 

პროფესიული 

დონის ანალიზი. 

წინადადებები 

მოსამსახურეთა 

მომზადების, 

გადამზადების, 

კვალიფიკაციის 

ამაღლების, 

სტაჟირებასა და 

პრაქტიკის გავლის 

შესახებ 



გადამზადების, 

კვალიფიკაციის ამაღლების, 

სტაჟირებასა და პრაქტიკის 

გავლასთან დაკავშირებულ 

წინადადებებს  

7. კადრების საჭიროებათა 

შესწავლა;   საკადრო რესურსების 

გამოყენების პროცესის 

ოპტიმიზაციის მიზნით 

წინადადებათა მომზადება 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების 

ხელმძღვანელებისაგან 

მიღებული ინფორმაციის და 

მოსამსახურეთა 

ანგარიშგებების 

საფუძველზე გამზადებს 

წინადადებებს კადრების 

საჭიროებათა და არსებული 

საკადრო რესურსების 

გამოყენების 

ოპტიმიზაციისათვის 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელები 

ცენტრში კადრების 

საჭიროებათა 

ანალიზი. 

წინადადებები 

საკადრო 

რესურსების 

გამოყენების 

ოპტიმიზაციის 

შესახებ 

 

 



თავი III. 

ტრენერთა ჯგუფის უფროსი 
 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. ტრენერთა ჯგუფის უფროსის საქმიანობის მიზანი 
 

ტრენერთა ჯგუფის უფროსის  საქმიანობის მიზანია: 
 

ა) ტრენერთა ჯგუფის საქმიანობის კოორდინირება; 

ბ) სასწავლო პროგრამების განახლება-შემუშავების და ტესტების მომზადების კოორდინირება; 

გ) ტრენინგის ჩატარების უზრუნველყოფა; 

დ) ტრენინგის მასალების შემუშავება და მომზადება; 

ე) მონაწილეობის მიღება ტრენინგის დაგეგმვა-ორგანიზებაში; 

ვ) მონაწილეობის მიღება სასწავლო პროგრამების შემუშავებასა და ტესტების მომზადება–განახლებაში.  
 

მუხლი 2. ტრენერთა ჯგუფის უფროსის ფუნქციები 

1. ტრენერთა ჯგუფის უფროსი: 

ა) კოორდინირებას უწევს ტრენერთა ჯგუფის საქმიანობას; 

ბ)ახორციელებს სასწავლო პროგრამების განახლება-შემუშავებასა და ტესტების მომზადების კოორდინირებას; 

გ)უზრუნველყოფს შესაბამის საკითხებში ტრენინგების ჩატარებას; 

დ)  ამზადებს ტრენინგ პროგრამებსლ; 

ე) მონაწილეობას იღებს ტრენინგის წლიური, გეგმიური და არაგეგმიური გეგმების შედგენაში; 

ვ) მონაწილეობას იღებს სასწავლო პროგრამების შემუშავებაში, ტესტების მომზადებასა და მათ განახლებაში; 

ზ) მონაწილეობას იღებს ტრენინგის საჭიროებათა განსაზღვრის მიზნით კითხვარების მომზადებაში;  

თ) საჭიროების შემთხვევაში ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორთან ერთად მონაწილეობას იღებს 

ტრენინგების შეფასების კითხვარების შედგენაში; 

ი) დირექტორის ან/და მოადგილის დავალებით ასრულებს სხვა საქმიანობას. 

 

2. ტრენერთა ჯგუფის უფროსის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 



მუხლი 3. ტრენერთა ჯგუფის უფროსის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. ტრენერთა ჯგუფის უფროსს უფლება აქვს: 

ა) მისცეს დავალებები და გააკონტროლოს მისადმი დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა საქმიანობა; 

ბ) ტრენინგის დაგეგმვისა და ჩატარების მიზნით გამოითხოვოს და მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია; 

გ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. ტრენერთა ჯგუფის უფროსი მოვალეა: 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

1. ტრენერთა ჯგუფის უფროსი ანგარიშვალდებულია დირექტორის მოადგილის წინაშე.  

2. ტრენერთა ჯგუფის უფროსი ვალდებულია დაქვემდებერებულ თანამშრომელთა ანგარიშის შეჯერებით ყოველი 

კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს დირექტორის მოადგილეს წერილობითი ანგარიში წინა 

კვარტალში ჯგუფის მიერ შესრულებული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს ჯგუფის მიერ 

მოცემული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები.  

3. ტრენერთა ჯგუფის უფროსის საქმიანობა ფასდება სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, 

ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე შესრულებით. 

 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

ტრენერთა ჯგუფის უფროსისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრიატი); გავლილი ჰქონდეს „ტრენერთა ტრენინგი“. სასურველია, სპეციალური 

ტრენინგის გავლა „განათლების ადმინისტრირების", „ზრდასრულთა სწავლების“, „ტრენინგის დაგეგმვის“  სფეროში; 

ბ) ტრენინგების დაგეგმვა-ჩატარების მინიმუმ ორწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ)ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) პასუხისმგებლობის გრძნობა, ორგანიზებულობა, ინიციატივობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

 

ტრენერთა ჯგუფის უფროსის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი 

საქმიანი ურთიერთობების 

აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ტრენერთა 

ჯგუფის 

საქმიანობის 

კოორდინირება 

ტრენერების სამუშაოს დაგეგმვა; 

შესრულებული სამუშაოს 

შემოწმება და ანალიზი; 

 

დირექტორი; 

დირექტორის მოადგილე; 

ტრენერები 

ტრენერთა ჯგუფის გამართული 

მუშაობა (შეცდომების მინიმუმამდე 

დაყვანა) 

2. სასწავლო 

პროგრამების 

განახლება-

შემუშავების 

ტრენინგის საჭიროებათა 

ანალიზიდან გამომდინარე 

არსებული სასწავლო 

პროგრამების განახლებაში ან 

დირექტორის მოადგილე; 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი; სასწავლო 

მიმართულების 

შემუშავებული ან განახლებული  

სასწავლო პროგრამები; 

მომზადებული ტესტები 



და ტესტების 

მომზადების 

კოორდინირება 

ახალი სასწავლო პროგრამების 

მომზადების კოორდინირება; 

ტესტების ანალიზიდან 

გამომდინარე არსებული 

ტესტების განახლების ან  

ახალი ტესტების მომზადების 

კოორდინირება 

სპეციალისტები; 

ტრენერები 

3. ტრენინგის 

ჩატარება 

ტრენინგისათვის საჭირო 

სლაიდებისა და მასალების 

მოძიება, დამუშავება და 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტისთვის გადაცემა 

მათ გასამრავლებლად და 

მსმენელთათვის 

დასარიგებლად 

მოადგილე; 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტი 

ჩატარებული ტრენინგი; 

მომზადებული და დარიგებული 

მასალა 

4. ტრენინგის 

საჭიროებათა 

და ტრენინგის 

შეფასების 

კითხვარების 

მომზადებაში 

მონაწილეობა 

ტრენინგის საჭიროებათა და 

ტრენინგის შეფასების 

არსებული კითხვარების 

ანალიზი და მათი 

სრულყოფისათვის 

წინადადებების მომზადება 

მოადგილე; 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტი; 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი 

მომზადებული კითხვარები 

 

 

 

 

 



 თავი IV. 

 

ტრენერის  

 

სამუშაოთა აღწერილობა 
 

 

მუხლი 1. ტრენერის საქმიანობის მიზანი 
 

ტრენერის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) ტრენინგის ჩატარების უზრუნველყოფა; 

ბ) ტრენინგის მასალების შემუშავება და მომზადება; 

გ) მონაწილეობის მიღება ტრენინგის დაგეგმვა-ორგანიზებაში; 

დ) მონაწილეობის მიღება სასწავლო პროგრამების შემუშავებასა და ტესტების მომზადება–განახლებაში.  

 

მუხლი 2. ტრენერის ფუნქციები 

1. ტრენერი: 
 

ა) უზრუნველყოფს შესაბამის საკითხებში ტრენინგების ჩატარებას; 

ბ)  ამზადებს ტრენინგ პროგრამებსლ; 

გ) მონაწილეობას იღებს ტრენინგის წლიური, გეგმიური და არაგეგმიური გეგმების შედგენაში; 

დ) მონაწილეობას იღებს სასწავლო პროგრამების შემუშავებაში, ტესტების მომზადებასა და მათ განახლებაში; 

ე) მონაწილეობას იღებს ტრენინგის საჭიროებათა განსაზღვრის მიზნით კითხვარების მომზადებაში;  

ვ) საჭიროების შემთხვევაში ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორთან ერთად მონაწილეობას იღებს 

ტრენინგების შეფასების კითხვარების შედგენაში; 

ზ) დირექტორის ან/და მოადგილის დავალებით ასრულებს სხვა საქმიანობას. 

 

2. ტრენერის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 



მუხლი 3. ტრენერის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. ტრენერს უფლება აქვს: 

 

ა) ტრენინგის დაგეგმვისა და ჩატარების მიზნით გამოითხოვოს და მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

2. ტრენერი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

4. ტრენერი ანგარიშვალდებულია დირექტორის მოადგილის წინაშე.  

5. ტრენერი ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს მის უშუალო ხელმძღვანელს 

წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს 

საანგარიშო კვარტლის განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

6. ტრენერის საქმიანობა ფასდება სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და 

პროფესიულ დონეზე შესრულებით. 

 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

ტრენერისათვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრიატი); გავლილი ჰქონდეს „ტრენერთა ტრენინგი“. სასურველია, სპეციალური 

ტრენინგის გავლა „განათლების ადმინისტრირების", „ზრდასრულთა სწავლების“, „ტრენინგის დაგეგმვის“  სფეროში; 

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) პასუხისმგებლობის გრძნობა, ორგანიზებულობა, ინიციატივობა და ორიენტირება დეტალებზე; 

 

 

ტრენერის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები და 

მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

5. ტრენინგის 

ჩატარება 

ტრენინგისათვის საჭირო სლაიდებისა 

და მასალების მოძიება, დამუშავება და 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტისთვის გადაცემა მათ 

გასამრავლებლად და მსმენელთათვის 

დასარიგებლად 

მოადგილე; 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტი 

ჩატარებული 

ტრენინგი; 

მომზადებული და 

დარიგებული მასალა 

6. ტრენინგის 

საჭიროებათა და 

ტრენინგის საჭიროებათა და 

ტრენინგის შეფასების არსებული 

მოადგილე; 

სასწავლო მიმართულების 

მომზადებული 

კითხვარები 



ტრენინგის 

შეფასების 

კითხვარების 

მომზადებაში 

მონაწილეობა 

კითხვარების ანალიზი და მათი 

სრულყოფისათვის წინადადებების 

მომზადება 

სპეციალისტი; 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი 

7. სასწავლო 

პროგრამების 

შემუშავებაში 

მონაწილეობა 

მონაწილეობის მიღება ტრენინგის 

საჭიროებათა ანალიზიდან 

გამომდინარე არსებული სასწავლო 

პროგრამების განახლებაში ან ახალი 

სასწავლო პროგრამების მომზადებაში  

მოადგილე; 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი; სასწავლო 

მიმართულების სპეციალისტები 

სასწავლო პროგრამა 

8. ტესტების 

მომზადება–

განახლებაში 

მონაწილეობა 

ტესტების ანალიზიდან გამომდინარე 

მონაწილეობის მიღება არსებული 

ტესტების განახლებაში ასევე ახალი 

ტესტების მომზადებაში 

დირექტორის მოადგილე; 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი; სასწავლო 

მიმართულების სპეციალისტები 

ტესტები 

 

 



თავი  V. 

სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის (1)  

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანი 

 

სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია: 

ა) ცენტრის მიერ ჩასატარებელი ტრენინგების ორგანიზება; 

ბ) ტესტირებათა ჩატარება; 

გ) ტრენინგთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაციის შედგენა.  

 

მუხლი 2. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის ფუნქციები 
 

1. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტი: 

 

ა) აწარმოებს ტრენერთა და მოწვეულ (დაქირავებულ) პირთა რეესტრს; 

ბ) ტრენინგის ჩატარების გეგმიდან გამომდინარე ადგენს ტრენერებთან დასადებ ხელშეკრულებათა პროექტებს; 

გ) უზრუნველყოფს ტრენერთა მიერ მოწოდებულ ტრენინგის მასალების გადამრავლებასა და  სასწავლო 

სახელმძღვანელოდ აკინძვას; 

დ) ტრენინგის დაწყებამდე უზრუნველყოფს  სასწავლო ოთახის მოწყობას, ტრენინგის მასალების დარიგებას; 

ე) ქმნის მსმენელთა ერთიან ბაზას; 

ვ) ატარებს ტესტირებას; 

ზ) აწარმოებს საგამოცდო ჟურნალს; 

თ) ტრენინგის ყოველი ჯგუფისათვის ადგენს „ტრენინგის მსმენელთა შეფასების კითხვარს“ 

ი) ადგენს ტრენერთა შეფასების ერთიან ბაზას; 

კ) უზრუნველყოფს ტრენინგთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაციის შედგენას და საწიროებისამებრ მათ 

გადაგზავნას სამინისტროსათვის; 



ლ) ცენტრის ბიბლიოთეკის მუშაობის უზრუნველყოფა, ბიბლიოთეკაში არსებულ ლიტერატურის აღრიცხვა და 

დადგენილი წესით ბიბლიოთეკაში არსებული მასალების გაცემა; ცენტრის ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნისა 

და ფუნქციონირების ორგანიზება. 

 

2. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების 

პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

მუხლი 3. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტს უფლება აქვს: 

ა) ტრენინგის დაგეგმვის მიზნით გამოითხოვოს და მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები; 

გ) დაესწროს და გააკონტროლოს ტრენინგის მიმდინარეობას; 

დ) გამოითხოვოს და მოიძიოს ტრენინგთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაცია. 

 

2. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტი მოვალეა: 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 
 

1. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია დირექტორის მოადგილის წინაშე.  

2. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტი ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე 

წარუდგინოს დირექტორის მოადგილეს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალშო გაწეული საქმიანობის შესახებ. 



ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მოცემული კვარტლის განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების 

მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის 

მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო 

კვარტლის მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი 

კვარტლის განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის საქმიანობა ფასდება სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული 

ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე შესრულებით. 

 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

სასწავლო მიმართულების სპეციალისტისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი);, სპეციალური ტრენინგის გავლა „განათლების ადმინისტრირების" 

ან/და ,,სტრატეგიული დაგეგმვის" სფეროში;  

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) პასუხისმგებლობის გრძნობა, ორგანიზებულობა, ინიციატივობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

 



სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის (1) სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის 

პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ტრენერთა და 

მოწვეულ (დაქირავებულ) 

პირთა რეესტრის შედგენა 

ინფორმაციის მიღება ტრენერთა 

და მოწვეულ პირთა შესახებ 

ტრენერები; 

მოწვეული პირები; 

საქმისწარმოების სპეციალისტი 

ტრენერთა და 

მოწვეულ 

(დაქირავებულ) 

პირთა რეესტრი 

2. ტრენინგის 

ჩატარების გეგმიდან 

გამომდინარე  

ტრენერებთან დასადებ 

ხელშეკრულებათა 

პროექტების შედგენა; 

ტრენერთა (მოწვეულ პირთა) 

მონაცემების მიღება და 

ანაზღაურების დადგენილი წესის 

შესაბამისად ხელშეკრულებათა 

პროექტების მომზადება 

ტრენერები; მოწვეული პირები; 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტი; 

იურისტი 

ხელშეკრულებათა 

პროექტები 

3. მასალების 

გადამრავლება და  

სასწავლო 

სახელმძღვანელოდ 

აკინძვა; 

ტრენერებისგან ტერენინგისთვის 

საჭირო მასალების მიღება, მათი 

დაბეჭდვა, გადამრავლება და 

აკინძვა 

ტრენერები; სერვისების 

უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

სასწავლო 

სახელმძღვანელო 

4. ტრენინგის 

დაწყებამდე   სასწავლო 

ოთახის მოწყობა, 

ტრენინგის მასალების 

დარიგება; 

მსმენელთა რაოდენობისა და 

ტრენინგის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე ოთახების 

მომზადება ტრენინგისთვის, 

მომზადებული სასწავლო 

მასალების დარიგება 

სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

მოწყობილი 

ტრენინგის ოთახი  



5. მსმენელთა 

ერთიანი ბაზის შექმნა; 

ინფორმაციის მიღება და 

სისტემატიზაცია მსმენელთა 

შესახებ 

საქმისწარმოების სპეციალისტი მსმენელთა ერთიანი 

ბაზა 

6. ტესტირების 

ჩატარება 

ტესტების დაბეჭდვა, გამრავლება 

და ტესტირების ჩატარება 

სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

ტესტირება 

7. საგამოცდო 

ჟურნალის წარმოება 

მსმენელთა შესახებ მონაცემთა 

შეტანა და საგამოცდო ჟურნალის 

მომზადება 

საქმისწარმოების სპეციალისტი საგამოცდო ჟურნალი 

8. ტრენინგის ყოველი 

ჯგუფისათვის „ტრენინგის 

მსმენელთა შეფასების 

კითხვარის“ შედგენა 

„ტრენინგის მსმენელთა შეფასების 

კითხვარის“ მომზადება, დაბეჭდვა 

და გამრავლება 

სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

„ტრენინგის 

მსმენელთა 

შეფასების კითხვარი" 

9. ტრენერთა 

შეფასების ერთიანი ბაზის 

შექმნა 

„ტრენინგის მსმენელთა შეფასების 

კითხვარით“ მიღებული 

შედეგების შეჯამება და ანალიზი 

საქმისწარმოების სპეციალისტი ტრენერთა შეფასების 

ერთიანი ბაზა 

10. ტრენინგთან 

დაკავშირებული 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის შედგენა და 

საწიროებისამებრ  მათი 

გადაგზავნა 

სამინისტროსათვის 

ტრენინგთან დაკავშირებული 

სტატისტიკური ინფორმაციის 

მიღება, დაგენილი წესით მათი 

შეტანა შესაბამის ფორმებში 

სამინისტროსთვის გასაგზავნი 

პროექტის მომზადება და 

სასწავლო ნაწილის უფროსთან 

შეთანხმებით მათი გაგზავნა 

დირექტორის მოადგილე სტატისტიკური 

ინფორმაცია 

 

 



თავი VI. 

 

სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის (2)  

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის  

საქმიანობის მიზანი 

 

სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია: 
 

ა) ცენტრის მიერ ჩასატარებელი ტრენინგების ორგანიზება; 

ბ) შუალედური გამოცდის ჩატარება; 

გ) ტრენინგის მიმდინარეობის პროცესის კონტროლი.  

 

მუხლი 2. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის ფუნქციები 

 

1. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტი: 
 

ა) ამზადებს წერილს მიზნობრივი ჯგუფის ტრენინგზე მოსაწვევად და მოწოდებული სიების საფუძველზე ადგენს 

ტრენინგის მონაწილეთა სიას; 

ბ) ტრენინგის მონაწილეებს აცნობს ტრენინგთან დაკავშირებულ დაწვრილებით ინფორმაციას, სასწავლო პროცესის 

და ქცევის წესებს; აკონტროლებს მათ დაცვას; 

გ) ტრენერთან შეთანხმებით ადგენს ტრენინგის დღის წესრიგს და აკონტროლებს მის დაცვას; 

დ) ტრენინგის დაწყებასთან დაკავშირებით ადგენს ტრენინგის დაწყების ბრძანების პროექტს; 

ე) ადგენს და აწარმოებს ტრენინგზე დასწრების ჟურნალს; 

ვ) ტრენინგის დღის წესრიგიდან გამომდინარე ადგენს მსმენელთა გადაადგილების და მსმენელთა კვების განრიგს, 

აკონტროლებს მის დაცვას; 

ზ) აკონტროლებს ტრენერის ტრენინგზე გამოცხადებას და საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზებას უწევს მის 

შეცვლას; 

თ) ადგენს შეფასების წესს და აცნობს მას ტრენინგის მონაწილეებს; 



ი) ატარებს შუალედურ გამოცდას; 

კ) ჩათვლების ჩაუბარებლობის შემთხვევაში ორგანიზებას უწევს განმეორებით ჩათვლას; 

ლ) ტრენინგზე ჩატარებული საათების მიხედვით ავსებს ტრენერთა ნუსხას; 

მ) ტრენინგის დასრულების შემდეგ ადგენს მოხსენებით ბარათს 

ნ) ტრენინგის დამთავრების შემდეგ ამზადებს და მიზნობრივი ჯგუფის ზემდგომთან აგზავნის წერილს ტრენინგის 

შედეგების შესახებ თანდართულ სერთიფიკატებით; 

ო) აწარმოებს ღონისძიებათა რეესტრს; 

პ) აღრიცხავს ღონისძიებათა დოკუმენტაციას და გადასცემს კანცელარიას დასაარქივებლად. 

 

2. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის მიერ ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება თანდართული 

დანართით. 

 

მუხლი 3. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტს უფლება აქვს: 
 

ა) ტრენინგის დაგეგმვის მიზნით გამოითხოვოს და მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები; 

გ) დაესწროს და გააკონტროლოს ტრენინგის მიმდინარეობას; 

დ) გამოითხოვოს და მოიძიოს ტრენინგთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაცია. 

 

2. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტი მოვალეა: 
 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

გ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

დ) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 



მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია დირექტორის მოადგილის წინაშე.  

2. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტი ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე ვალდებულია 

წარუდგინოს დირექტორის მოადგილეს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს საანგარიშო კვარტლის განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების 

მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის 

მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო 

კვარტლის მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი 

კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის საქმიანობა ფასდება სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული 

ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე შესრულებით. 

 

 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

სასწავლო მიმართულების სპეციალისტისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი);  სპეციალური ტრენინგი „განათლების ადმინისტრირების" ან 

,,სტრატეგიული დაგეგმვის" სფეროში;  

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) პასუხისმგებლობის გრძნობა, ორგანიზებულობა, ინიციატივობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

 



სასწავლო მიმართულების სპეციალისტის (2) სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის 

შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის 

პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. მიზნობრივი 

ჯგუფის ტრენინგზე 

მოსაწვევად წერილის  

და მოწოდებული სიების 

საფუძველზე  ტრენინგის 

მონაწილეთა სიის 

შედგენა 

შესაბამის უწყებებისათვის მიზნობრივი 

ჯგუფის მოსაწვევად წერილების მომზადება 

და დაგზავნა; მოწოდებული სიების 

საფუძველზე მონაწილეთა სიების შედგენა 

და მათი განთავსება ქსელში 

დირექტორის მოადგილე წერილის პროექტი; 

მონაწილეთა სია 

2. ტრენერთან 

შეთანხმებით ტრენინგის 

დღის წესრიგის შედგენა 

და კონტროლის მის 

დაცვაზე 

დღის წესრიგის პროექტი ეგზავნება  

ტრენერებს მეილზე და თანხმდება როგორც 

დღის წესრიგი ასევე ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი. შეთანხმებული დღის წესრიგი 

განთავსდება ქსელში 

დირექტორის მოადგილე; 

ტრენერები 

ტრენინგის  დღის 

წესრიგი 

3. ტრენინგის 

დაწყებასთან 

დაკავშირებით 

ტრენინგის დაწყების 

ბრძანების პროექტის და 

მოხსენებითი ბარათის 

შედგენა 

ტრენინგის დაწყებასთან დაკავშირებით 

ტრენინგის დაწყების ბრძანების პროექტის 

და მოხსენებითი ბარათის შედგენა, 

რომელიც შესათანხმებლად ეგზავნება 

სასწავლო ცენტრის დირექტორს, ფინანსურ 

მენეჯერს და ოფისის მენეჯერს 

 

 

დირექტორის მოადგილე; 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსი 

ტრენინგის 

დაწყების ბრძანება 



4. ტრენინგზე 

დასწრების ჟურნალის 

წარმოება 

მონაწილეთა სიების საფუძველზე დგება  

ტრენინგზე დასწრების ჟურნალი და 

მაგიდის ბეიჯები 

დირექტორის მოადგილე დასწრების 

ჟურნალი და 

მაგიდის ბეიჯები 

5. ტრენინგის დღის 

წესრიგიდან 

გამომდინარე მსმენელთა 

გადაადგილების და 

მსმენელთა კვების 

განრიგის შედგენა, 

კონტროლი მის დაცვაზე 

მსმენელთა კვების განრიგის შედგენა და 

მათი გაცნობა ოფისის მენეჯერისათვის, 

ასევე ოფისის მძღოლისთვის შეტყობინება 

მსმენელთა მოძრაობის გრაფიკის შესახებ 

ლოჯისტიკის მენეჯერი 

 

მსმენელთა კვების 

განრიგი და 

მსმენელთა 

მოძრაობის გრაფიკი 

6. ტრენერის 

ტრენინგზე 

გამოცხადების 

კონტროლი და 

საჭიროების შემთხვევაში 

მისი შეცვლის 

ორგანიზება 

 ყოველდღიური წინასწარი კონტროლი 

ტრენერის ტრენინგზე გამოცხადების 

შესახებ. ტრენერისათვის 

გამოუცხადებლობის შესახებ შეტყობინების 

ფორმის გაცნობა; სარეზერვო ტრენერების 

სიის შედგენა 

ტრენერები ტრენინგების 

შეუფერხებელი 

ჩატარება 

7. ტრენინგის 

მონაწილეებისათვის  

სასწავლო პროცესის,  

ქცევის წესებისა და 

ტრენინგთან 

დაკავშირებული 

ინფორმაციის   გაცნობა; 

კონტროლი დადგენილი 

წესების დაცვაზე 

მსმენელთა ინსტრუქტაჟის ჩატარება 

სასწავლო პროცესისა და  ქცევის წესების 

შესახებ 

 

 

 

 

 

 

 

 

სერვისების 

უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

მსმენელთა 

ინსტრუქტაჟი 



8. შეფასების წესის 

შედგენა და მისი გაცნობა 

ტრენინგის 

მონაწილეებისათვის 

შეფასების წესის გაცნობა მსმენელთათვის, 

საჭიროების შემთხვევაში დადგენილი წესის 

კორექტირება 

ტრენერები შეფასების წესი 

9. შუალედური 

გამოცდის ჩატარება 

შუალედური გამოცდისათვის საჭირო 

მასალების დაბეჭდვა, გამრავლება დარიგება 

და გამოცდის ჩატარება 

სერვისების 

უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი; ტრენერები 

შუალედური 

გამოცდა 

10. ჩათვლების 

ჩაუბარებლობის 

შემთხვევაში 

განმეორებითი ჩათვლის 

ორგანიზება 

ჩათვლების შედეგების ანალიზი, 

ჩათვლების ჩაუბარებლობის შემთხვევაში 

ტრენერთაქნ შეთანხმებით განმეორებითი 

ჩათვლის თარიღის განსაზღვრა 

ტრენერები მსმენელთა მიერ 

ჩათვლების 

ჩაბარების 

უზრუნველყოფა 

11. ტრენინგზე 

ჩატარებული საათების 

მიხედვით ტრენერთა 

ნუსხის შედგენა 

ტრენერთა მიერ ტრენინგის ჩატარების 

საათების აღრიცხვა და ჩატარებული 

საათების მიხედვით შესაბამისი ნუსხის 

შედგენა 

ტრენერები ჩატარებული 

საათების მიხედვით 

ტრენერთა ნუსხა 

12. მიზნობრივი 

ჯგუფის ზემდგომთან 

წერილის მომზადება 

ტრენინგის შედეგების 

შესახებ  და 

სერთიფიკატების 

გაგზავნა 

თითოეული მსმენელის მიერ გამოცდებისა 

და ჩათვლების საბოლოო შედეგების 

აღრიცხვა, (მათ შორის ფსიქოლოგების მიერ 

ჩატარებული ფსიქოლოგიური 

პორტრეტები), შედეგებიდან გამომდინარე 

მსმენელთა  სერტიფიკატების მომზადება 

და მათი თანდართვა მიზნობრივი ჯგუფის 

ზემდგომთან ტრენინგის შედეგების შესახებ 

გასაგზავნ წერილზე 

ფსიქოლოგები; 

ტრენერები; 

სერვისების 

უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

წერილის 

ტრენინგის 

შედეგების შესახებ; 

სერთიფიკატები 

13. ღონისძიებათა 

რეესტრის წარმოება 

ტრენინგთან დაკავშირებული 

ღონისძიებეთა რეესტრის შედგენა 

ტრენერები; სერვისების 

უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

ღონისძიებათა 

რეესტრი 



14. დოკუმენტაციის 

აღრიცხვა და 

დასაარქივებლად 

კანცელარიისთვის 

გადასცემა 

ტრენინგთან დაკავშირებული ყველა 

ღონისძიების დოკუმენტაციის თავმოყრა, 

აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და 

კანცელარიისათვის გადაცემა 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტი 

დაარქივებული 

მასალა 

 

 

 

 

 

 

 

 



თავი VII. 

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის  

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის  

საქმიანობის მიზანი 

 

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის საქმიანობის მიზანია სისტემაში დასაქმებული ან მისაღები პირების ფსიქოლოგიური 

ტესტირება და პროფილირება. 

 

მუხლი 2. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის ფუნქციები 

 

1. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსი: 

 

ა) მისადმი დაქვემდებარებული თანამშრომლების მეშვეობით წარმართავს ცენტრის საქმიანობით 

გათვალისწინებულ ფსიქოლოგიურ მიმართულებას; ადგენს ჯგუფის მუშაობის წლიურ, კვარტალურ და 

ყოველთვიურ სამუშაო გეგმებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს დირექტორის მოადგილეს; აძლევს მისადმი 

დაქვემდებარეულ თანამშრომლებს დავალებებს, აკონტროლებს დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა მიერ მათზე 

დაკისრებულ ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას; სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსს წარუდგენს 

წინადადებებს ფსიქოლოგების წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ; 

ბ) ითანხმებს ფსიქოლოგიური პროფილის განსაზღვრის მიზნით მომზადებულ ტესტებს და ფსიქოლოგიურ 

პროფილებს; ხელმძღვანელობს პირთა ფსიქოლოგიურ ინტერვიურების, შეფასებისა და ფსიქოლოგიურ 

პროფილირების პროცესს; ორგანიზებას უწევს ცენტრისთვის ფსიქომეტრიული ინსტრუმენტების მოძიებას; 

გ) კოორდინაციას უწევს და აკონტროლებს ფსიქოლოგიური ტესტების ჩატარებისა და ფსიქოლოგიურ 

პროფილირების პროცესს; 

 

2. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 



მუხლი 3. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის უფლებები და მოვალეობები 

1. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსს უფლება აქვს: 
 

ა) მისცეს დავალებები და გააკონტროლოს მისადმი დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა საქმიანობა; 

ბ) მოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ყველა ინფორმაცია და მატერიალურ-ტექნიკური 

საშუალებები; 

 

2. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსი მოვალეა: 
 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 
 

1. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსი ანგარიშვალდებულია დირექტორის მოადგილის წინაშე.  

2. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსი ვალდებულია დაქვემდებერებულ თანამშრომელთა ანგარიშის შეჯერებით 

ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს დირექტორის მოადგილეს წერილობითი ანგარიში 

წინა კვარტალში ჯგუფის მიერ შესრულებული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს ჯგუფის მიერ 

მოცემული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის საქმიანობა ფასდება: 



ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) ჯგუფის კოორდინირებული საქმიანობით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი) ,,ფსიქოლოგიის“ სპეციალობით;  

სპეციალური ტრენინგები„შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის“, „ფსიქომეტრიის" და/ან 

,,ფსიქოდიაგნოსტიკის" სფეროში;  

ბ)  მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

ბ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) SPSS და საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ვ) დარგობრივი ცოდნა, ლიდერობა, ორგანიზებულობა, პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი, 

კრიტიკული აზროვნება და ეთიკურობა; 

 

 

 



ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. დაქვემდება

რებულ 

თანამშრომელთა 

მიერ მათზე 

დაკისრებული 

ფუნქციების 

ჯეროვანი 

შესრულებისკონტრ

ოლი  

 

 ფსიქოლოგების ინსტრუქტაჟი; 

ფსიქოლოგების სამუშაოს 

დაგეგმვა; 

შესრულებული სამუშაოს 

შემოწმება და ანალიზი; 

 

ფსიქოლოგებისთვის საჭირო 

შესასრულებელი ოპერაციების 

განმარტება; 

დატვირთვის, დღის წესრიგის და 

დავალებების გადანაწილება; 

სამუშაოს შემოწმება და 

ფსიქოლოგებთან ერთად განხილვა. 

ფსიქოლოგიური 

ჯგუფის გამართული 

მუშაობა 

(შეცდომების 

მინიმუმამდე 

დაყვანა) 

2. ინტერვიუირ

ება; შეფასება; 

პროფილირება 

ინტერვიუირების, შეფასებისა და 

პროფილირების პროცესების 

დაგეგმვა და შედეგების ანალიზი 

ფსიქოლოგების კონსულტირება; 

ინდივიდუალური შემთხვევების 

საერთო განხილვა. 

ადეკვატური სანდო 

და ვალიდური 

პროფილირება 

3. ინსტრუმენტ

ების მოძიება 

სიახლეებისა და ლიტერატურის 

გაცნობა; 

ცენტრის საჭიროების 

გათვალისწინება; 

ინსტრუმენტების ვალიდობისა და 

სანდოობის დადგენა 

ინტერნეტ რესურსები; 

ლიტერატურა; 

უნივერსიტეტი; 

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი; 

ტესტირების ეროვნული ცენტრი; 

ექსპერტები. 

სასწავლო ცენტრის 

ტესტირების 

რესურსების 

ადეკვატური 

განაწილება 

4. ტესტირების

ა და 

პროფილირების 

ტესტირების დროის დაგეგმვა, 

ორგანიზება; 

ტესტირების პროცესისა და 

კავშირი დეპარტამენტებთან და 

სიების მიღება; 

ტესტირების ვიდეო ჩანაწერის 

ტესტირების 

გამართული 

პროცესი, სწორი 



კოორდინირება პროფილების შემოწმება შემოწმება; 

პროფილების შემოწმება 

ფსიქოლოგებთან ერთად 

პროფილირება 

5. კონსულტირ

ება სასწავლო 

პროცესის 

გაუმჯობესების 

მიზნით 

სასწავლო პროცესის 

გაუმჯობესებისათვის 

აქტუალური თემების განხილვა; 

იდეების, ხედვისა და გეგმის 

შეთავაზება; 

სტანდარტების შემუშავება 

დირექტორის მოადგილე სტანდარტების 

ჩამოყალიბება 

 

 

 



თავი VIII. 

ფსიქოლოგის სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. ფსიქოლოგის საქმიანობის მიზანი 

 

ფსიქოლოგის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) სისტემაში დასაქმებული ან მისაღები პირების ფსიქოლოგიური ტესტირება, პროფილირება; 

ბ) ცენტრის ადამიანური რესურსის მართვის პროცესის ასისტირება. 

 

მუხლი 2. ფსიქოლოგის ფუნქციები 

 

1. ფსიქოლოგი: 

 

ა) ატარებს  ფსიქოლოგურ ტესტირებას, უზრუნველყოფს ტესტირებისათვის ოთახის მომზადებას და 

მსმენელთათვის ტესტირების ჩატარების ინსტრუქციის გაცნობას; 

ბ) ტესტირების შედეგებიდან გამომდინარე უზრუნველყოფს პროფილის დაწერას და პროფილის სანდოობის 

დადგენას; 

გ) ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის ხელმძღვანელობით ატარებს პირთა ფსიქოლოგიურ ინტერვიურებას და 

ფსიქოლოგიურ შეფასებას;  

დ) ახდენს ცენტრისთვის ფსიქომეტრიული და შეფასების ინსტრუმენტთა და ადაპტირებულ მასალათა მოძიებას; 

ე) უზრუნველყოფს ჯგუფის მუშაობის პროცესში შექმნილ მონაცემთა შენახვასა და არქივირებას; 

ვ) ახორციელებს ფსიქოლოგიური ჯგუფისათვის საჭირო მასალის მომზადებას, ბეჭდვასა და აკინძვას. 

 

2. ფსიქოლოგის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 

 



მუხლი 3. ფსიქოლოგის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. ფსიქოლოგს უფლება აქვს: 

 

ა) ტესტირების ჩატარებისა და პროფილის შედგენის მიზნით გამოითხოვოს ინფორმაცია მსმენელთა მონაცემების, 

მონაწილეთა რაოდენობის, ტესტირების ორგანიზებისათვის საჭირო მონაცემების შესახებ; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები; 

გ) გამოითხოვოს და მოიძიოს მის საქმიანობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაცია. 

 

2. ფსიქოლოგი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. ფსიქოლოგი ანგარიშვალდებულია უშუალო ხელმძღვანელის _ ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის წინაშე.  

2. ფსიქოლოგი ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს მის უშუალო 

ხელმძღვანელს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა 

იყოს მოცემული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 



შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. ფსიქოლოგის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) ჩატარებული ტესტირებისა და პროფილის შედგენის ორგანიზებულობითა და სანდოობით; 

გ) ჩატარებული ფსიქოლოგიური ინტერვიურებითა და შეფასების ხარისხით; 

დ) ცენტრისთვის ინოვაციური და ეფექტური ფსიქომეტრიული და შეფასების ინსტრუმენტთა და ადაპტირებულ 

მასალათა მოძიებით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

ფსიქოლოგისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრი) ,,ფსიქოლოგიის“  სპეციალობით.  სპეციალური ტრენინგები„შრომისა და 

ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის“ „ფსიქომეტრიის" ან ,,ფსიქოდიაგნოსტიკის" სფეროში;  

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენების უნარი; 

ე) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

 

ვ) დარგობრივი ცოდნა, სანდოობა, ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, ინიციტივიანობა და ეთიკურობა. 

 



ფსიქოლოგის (1) სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 
 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი ურთიერთობების 

აღწერა შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ფსიქოლო

გთა ჯგუფის 

უფროსის 

ასისტირება 

ფსიქოლოგიური პროფილის 

განსაზღვრის მიზნით 

მომზადებული ტესტებისა და 

ფსიქოლოგიური პროგრამების 

წარდგენა ფსიქოლოგთა ჯგუფის 

უფროსისთვის.  

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროს თან 

გასაუბრება და შეთანხმება, პირადი 

საუბრების, სამსახურებრივი მეილის და 

ტელეფონის საშუალებით. საჭირო 

საქმიანობისთვის მიღებული 

ინსტრუქციების მიღება და შესრულება.   

სამუშაო გეგმა. 

დღის და კვირის 

სამოქმედო 

განრიგი.  

2. ფსიქოლო

გური 

ტესტირება 

ს.ა.დ. თანამშრომელთათვის 

ტესტირების ჩატარება. სასწავლო 

ნაწილისგან მიღებული სიებისა 

და ფსიქოლოგთა ჯგუფის 

უფროსისგან მიღებული 

ინსტრუქციების მიხედვით.  

ქსელში  ჩართული პროგრამის მიხედვით 

ფსიქოლოგიური კითხვარისა და 

ინტელექტის ტესტის ჩართვა, 

ინსტრუქციის ახსნა.საჭიროების 

შემთხევევაში ცდისპირის კითხვებზე 

პასუხის გაცემა. 

ტესტირების 

შედეგად 

მიღებული ქულები 

და გრაფიკული 

გამოსახულებები. 

ფსიქოლოოგიური 

პროფილის 

დასაწერად 

გამზადებული 

მასალა. 

3. ფსიქოლო

გიური 

პროფილის 

დაწერა და 

ტესტის 

სანდოობის 

განსაზღვრა. 

MMPi – სახელმძღვანელო, 

ნასწავლი მასალის მიხედვით 

ფსიქოლოგიური პროფილის 

დაწერა, ტესტის პასუხების 

სანდოობის დადგენა.  

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის 

კონსულტაცია 

ფსიქოლოგიური 

პროფილი.  



4. ინტერვიუ

ირება და 

კონსულტირება.  

ს.ა.დ. თანამშრომელთათვის 

ინტერვიუირების ჩათარება, 

MMPI ტესტის შედეგების უფრო 

მეტად ადეკვატურობისა და 

სანდოობის დასადგენად. ასევე 

სხვა საჭირო მიზნისათვის. 

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსთან 

კონსულტირება და დირექტივებისა და 

ინსტრუქციების მიყოლა  

ინტერვიუირების 

შედეგად 

მირებული სანდო 

და ვალიდური 

მასალა.  

5. ადაპტირე

ბულ მასალათა 

მოძიება 

საჭირო საქმიანობისათვის 

შესაბამისი მასალის მოძიება, მისი 

ადაპტირება სასურველი ფორმით, 

პრაქტიკაში გამოსაყენებლად.  

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის 

ასისტირება; ინტერნეტი; ცენტრში 

არსებული სახელმძღვანელოები და 

პირადი მასალები  

ადაპტირებული და 

საჭიროებაზე 

მორგებული 

მასალა, 

გამოსაყენებლად 

მზა ფორმაში.  

6. მონაცემთ

ა შენახვა და 

არქივირება 

ტესტირების შედეგად მირებულ 

მასალათა შენახვა. 

ინტერვიუირების შედეგად 

არსებულ მასალათა შენახვა. 

პერიოდულად მასალების 

არქივირება.  

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის 

კონსულტაცია 

მონაცემთა ბაზა. 

არქივირებული 

პროფილები, 

ტესტირების 

შედეგები და 

ინტერვიუირების 

შედეგად 

მიღებული 

მასალები.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ფსიქოლოგის (2) სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ტესტირების 

ჩატარება 

 ტესტირების ოთახის მომზადება 

(ოთახის გაღება; კომპიუტერების 

ჩართვა, პროგრამის ჩატვირთვა) 

ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სპეციალისტთან დაკავშირება 

 

 

 

აპლიკანტთა 

მონაცემები 

(ქულები, 

პროფილი) 

მონაცემთა საერთო 

ბაზაში  

 მონაწილეთათვის ტესტირების 

ინსტრუქციის გაცნობა; 

 

 

პროცედურული ხარვეზის შემთხვევაში 

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსთან  

დაკავშირება 

 ტესტირების მსვლელობისას 

დამატებითი შენიშვნებისა და 

ინსტრუქციების გაცემა.  

 ტესტირების დასრულება, 

მონაცემთა შენახვა. 

 

2. პროფილის 

სანდოობის 

დადგენა და 

პროფილის დაწერა 

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსის 

მიერ მოწოდებლი პროფილების 

სანდოობის დადგენა 

ფსიქოლოგთა ჯგუფის უფროსისთვის 

დასამუშავებელი პროფილების 

გამორთმევა 

 

 

 

დაწერილი 

პროფილი 13 სკალის მიხედვით ერთიანი 

გრაფიკის აგება და პიკების გამოყოფა 

 

პროფილის დაწერა  



ნაწილი III. ეკონომიკური სამსახური 

 

თავი I. 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. ეკონომიკური სამსახურის უფროსის საქმიანობის მიზანი 

 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) ცენტრის ფინანსების მართვა; 

ბ) ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვა. 

 

მუხლი 2. ეკონომიკური სამსახურის უფროსის ფუნქციები 

 

1. ეკონომიკური სამსახურის უფროსი: 

ა) უზრუნველყოფს მის დაქვემდებარებაში არსებული სამსახურის ძირითადი ამოცანების და ფუნქცია-

მოვალეობების შესრულებას; 

ბ)ზედამხედველობს და კონტროლს უწევს სასწავლო ცენტრის ეკონომიკური სამსახურის თანამშრომლების 

მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას, ანაწილებს ფუნქცია-მოვალეობებს, აძლევს მათ შესაბამის 

მითითებებსა და დავალებებს; 

გ) შეიმუშავებს ცენტრის ყოველწლიური ბიუჯეტისა და ხარჯთა ნუსხის პროექტებს; 

დ) აკონტროლებს დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობას და საბუღალტრო აღრიცხვას აღრიცხვა-

ანგარიშგების ინსტრუქციის შესაბამისად; 

ე) აკონტროლებს საფინანსო დოკუმენტაციის სწორად გაფორმებას და შესრულებული საფინანსო ოპერაციების 

კანონიერებას; 

ვ) აკონტროლებს ფულადი სახსრების მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებას; 

ზ) აკონტროლებს ცენტრში დასაქმებულ პირთა ხელფასების და სხვა გასაცემი თანხების თანადროულ დარიცხვას; 



თ) მონაწილეობს ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორებათა და მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის 

ჩატარების პროცესში; აკონტროლებს ინვენტარიზაციის შედეგების თავისდროულ გამოყვანას და აღრიცხვაში მათ 

ასახვას; 

ი) აკონტროლებს საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციების, კვარტალური სტატისტიკური 

ანგარიშის სათანადოდ შედგენასა და მათ დროულ წარდგენას; 

კ) უზრუნველყოფს ყოველკვარტალური და წლიური ბალანსის დროულად შედგენასა და სამინისტროს შესაბამის 

სამსახურში წარდგენას. 

ლ) საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან მრჩევლის მიმართვით უწევს მას კონსულტაციებს   საგრანტო 

პროექტის ბიუჯეტის პროექტის მოსამზადებლად; 

მ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ამზადებს და შესაბამის უწყებას წარუდგენს პერიოდულ ანგარიშს საკასო 

შესრულების თაობაზე. 

 

2. ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

მუხლი 3. ეკონომიკური სამსახურის უფროსის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. ეკონომიკური სამსახურის უფროსს უფლება აქვს: 

 

ა) მისცეს დავალებები და გააკონტროლოს მისადმი დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა: ბუღალტრის, შესყიდვების 

კოორდინატორის, ლოჯისტიკის მენეჯერის საქმიანობა; 

ბ) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

გ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. ეკონომიკური სამსახურის უფროსი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 



გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები. 

ე) საჭიროების შემთხვევაში პასუხისმგებელია ცენტრის ფინანსური შემოწმების განმახორციელებელი 

ორგანიზაციების წინაშე (შიდა და გარე აუდიტი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, დონორი ორგანიზაციები და 

სხვა) 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. ეკონომიკური სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია ცენტრის დირექტორის  წინაშე.  

2. ეკონომიკური სამსახურის უფროსი ვალდებულია ბუღალტრის, შესყიდვების კოორდინატორის, ლოჯისტიკის 

მენეჯერისა და სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის ანგარიშების შეჯერებით ყოველი კვარტლის მომდევნო 

თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს ცენტრის დირექტორს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში განხორციელებული 

საქმიანობის, ცენტრის საფინანსო და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშში 

მოცემული უნდა იყოს მოცემული კვარტლის  განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების 

მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის 

მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო 

კვარტლის მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალ 

კვარტალში დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. ეკონომიკური სამსახურის უფროსის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) ფინანსების მართვის კანონიერებით, ოპერატიულობით, რაციონალობით და ეკონომიურობით. 

 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსისათვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი ეკონომიური განათლება (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი, ბაკალავრის დიპლომის 

შემთხვევაში სავალდებულო სპეციალური პროფესიული სწავლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -  სპეციალური 

ტრენინგები „ფინანსების“,  „საბუღალტრო აღრიცხვის“  ან „სახელმწიფო შესყიდვების“ სფეროში); 

ბ) მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ)ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე)  ფინანსების მართვის და საოფისე პროგრამების ცოდნა; 

ვ) დარგობრივი ცოდნა/კომპეტენტურობა, ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის 

შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

1. ეკონომიკური 

სამსახურის 

ძირითადი 

ამოცანების და 

ფუნქცია-

მოვალეობების 

შესრულების 

უზრუნველყოფა 

კომპეტენციის ფარგლებში 

ცენტრის შეუფერხებელი 

ფუნქციონირებისთვის 

განსახორციელებელი 

ქმედებების განსაზღვრა 

დირექტორი და დირექტორი 

მოადგილე 

ცენტრის შეუფერხებელი 

ფუნქციონირება საფინანსო 

და მატერიალურ-

ტექნიკური 

უზრუნველყოფის კუთხით 



2. ეკონომიკური 

სამსახურის 

თანამშრომლების 

მიერ სამსახურებრივი 

მოვალეობის 

შესრულების 

ზედამხედველობა და 

კონტროლი; მათ 

შორის ფუნქცია-

მოვალეობების 

განაწილება და 

შესაბამისი 

მითითებებისა და 

დავალებების მიცემა 

 

სტადარტულ 

შემთხვევებში 

სამსახურებრივი 

მოვალეობების 

შესრულების კონტროლი, 

ხოლო გამონაკლის 

სიტუაციებში ფუნქცია-

მოვალეობების 

გადანაწილება 

ბუღალტრი; 

 შესყიდვების კოორდინატორი; 

ლოჯისტიკის მენეჯერი 

თანამშრომლების მიერ 

მათზე დაკისრებული 

მოვალეობების 

ოპტიმალურად 

შესრულება 

3. ცენტრის 

ყოველწლიური 

ბიუჯეტისა და 

ხარჯთა ნუსხის 

პროექტების შედგენა 

კანონმდებლობით 

დადგენილი 

დაწესებულების 

ბიუჯეტის პროექტის 

შედგენისათვის საჭირო 

ინფორმაციის მიღება   

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელები;  

ცენტრის დირექტორი; 

 სამინისტრო 

ბიუჯეტის პროექტი და 

ხარჯთა ნუსხა 

4. ბიუჯეტის 

შესრულების 

მიმდინარეობის 

კონტროლი 

მონაწილეობა შესყიდვების 

გეგმის შემუშავებაში 

საბიუჯეტო თანხების 

განკარგვაზე ვიზირება 

ცენტრის დირექტორი; 

ბუღალტერი; 

შესყიდვების კოორდინატორი 

საბიუჯეტო თანხების 

მიზნობრიობა და კანონთან 

შესაბამისობა 

5. ანგარიშის 

შედგენა საკასო 

შესრულების თაობაზე 

ბუღალტრისგან 

პერიოდული ანგარიშების 

მიღება საკასო 

შესრულების თაობაზე 

ცენტრის დირექტორი; 

ბუღალტერი 

საკასო შესრულების 

ანგარიში 

 



თავი II. 

ბუღალტრის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. ბუღალტრის საქმიანობის მიზანი 

 

ბუღალტრის საქმიანობის მიზანია ცენტრის საქმიანობის ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება.  

 

მუხლი 2. ბუღალტრის ფუნქციები 

 

1. ბუღალტერი:  

 

ა) აწარმოებს ფინანსური სახსრების აღრიცხვას; 

ბ) უზრუნველყოფს პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავებას, საბუთების დროულ გაფორმებას და საფინანსო 

ოპერაციების დადგენილი ფორმით განხორციელებას; 

გ) უზრუნველყოფს ყოველკვარტალური და წლიური ბალანსის დროულად შედგენას; 

დ) უზრუნველყოფს ხაზინაში წარსადგენი დოკუმენტაციების მომზადებას და ხელმომწერი პირველი პირისათვის 

წარდგენას; 

ე) აწარმოებს სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა, მოწვეულ ტრენერთა ხელფასისა და მათი უფლება-მოვალეობების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა თანხების ანაზღაურებას; 

ვ) აწარმოებს შემოსავლების სამსახურთან ანგარიშსწორებას და დეკლარაციის წარდგენას; 

ზ) მონაწილეობს ფულადი სახსრებისა და მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის პროცესში; 

თ) ამზადებს და წარადგენს სტატისტიკურ ანგარიშებს; 

ი)მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს თანამშრომელთა მივლინებასთან დაკავშირებული 

ხარჯების გაწევას; 

კ) აწარმოებს საბუღალტრო პროგრამას; 

2. ბუღალტერის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 

 



მუხლი 3. ბუღალტრის უფლებები და მოვალეობები 
 

1. ბუღალტერს უფლება აქვს: 
 

ა) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები 

 

2. ბუღალტერი მოვალეა: 
 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 
 

1. ბუღალტერი ანგარიშვალდებულია ეკონომიკური სამსახურის უფროსის წინაშე.  

2. ბუღალტერი ვალდებულია ეკონომიკური სამსახურის უფროსს ყოველი  კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე 

წარუდგინოს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული საქმიანობის და ცენტრის საფინანსო 

მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მოცემული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, 

მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული 

შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული 

იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, 

მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. ბუღალტრის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) ფინანსების მართვის კანონიერებით, ოპერატიულობით, რაციონალობით და ეკონომიურობით. 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

ბუღალტრისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრიატი) ,,საბუღალტრო აღრიცხვის“ ან ,,ფინანსების“ სპეციალობით. სპეციალური 

ტრენინგები „ფინანსების“ ან  „საბუღალტრო აღრიცხვის“  სფეროში;  

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ)  საბუღალტრო აღრიცხვისა, ფინანსების მართვისა და საოფისე პროგრამების ცოდნა; 

ე) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ვ) დარგობრივი ცოდნა/კომპეტენტურობა, ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

ბუღალტრის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო 

აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

ფინანსური 

სახსრების 

აღრიცხვა და 

ანალიზი 

საბუღალტრო აღრიცხვის 

წარმოება 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი გამართული ბუღალტერია 

საფინანსო 

ოპერაციების 

დადგენილი 

ფორმით 

განხორციელება 

კანონით დადგენილი წესით 

საფინანსო გადარიცხვების 

განხორციელება 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი საფინანსო გადარიცხვების 

კანონთან შესაბამისობა, 

მიზნობრიობა და 

ოპერატიულობა 

ხაზინაში 

წარსადგენი 

ხაზინაში წარსადგენად 

საფინანსო საქმიანობის 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი ხაზიანში დოკუმენტაციის 

სრულყოფილი და 



დოკუმენტაციების 

მომზადება და 

ხელმომწერი 

პირველი 

პირისათვის 

წარდგენა 

შესახებ დოკუმენტაციის 

მომზადება და ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსისათვის 

შესათანხმებლად წარდგენა  

დროული წარდგენა 

შემოსავლების 

სამსახურთან 

ანგარიშსწორება 

და დეკლარაციის 

წარდგენა 

საშემოსავლო სამსახურისთვის 

წარსადგენი დეკლარაციის 

პროექტის მომზადება და 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსისათვის 

შესათანხმებლად წარდგენა  

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი დეკლარაციის 

სრულყოფილი  და 

დროული წარდგენა 

ამზადებს და 

წარადგენს 

სტატისტიკურ 

ანგარიშებს 

საფინანსო საქმიანობის 

შესახებ სტატისტიკური 

ანგარიშების მომზადება 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი  სტატისტიკური 

ანგარიშები 

 

 

 

 

 

 



თავი III. 

შესყიდვების კოორდინატორის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

 

მუხლი 1. შესყიდვების კოორდინატორის 

საქმიანობის მიზანი 

შესყიდვების კოორდინატორის საქმიანობის მიზანია ცენტრის საქმიანობისათვის საჭირო  საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვის უზრუნველყოფა კანონით დადგენილი წესით.  

 

მუხლი 2. შესყიდვების კოორდინატორის ფუნქციები 

1. შესყიდვების კოორდინატორი: 

 

ა) უზრუნველყოფს გასული წლის ანალიზზე დაყრდნობით და ეკონომიკური სამსახურის უფროსის დავალების 

შესაბამისად შესყიდვების წლიური გეგმის პროექტის მომზადებას; 

ბ) ახდენს ცენტრის საჭიროებების მიხედვით (მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე) ბაზრის მოკვლევასა და მოძიებას; 

კანონით დადგენილ შემთხვევებში ახორციელებს შესყიდვების შესახებ მოლაპარაკებათა წარმოებას შესაბამის 

ორგანიზაციებთან; შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის მომზადებას; 

გ) კანონით დადგენილ შემთხვევებში უზრუნველყოფს ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების 

მომზადებასა და გამოქვეყნებას; სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების 

შემუშავებას; 

დ) უზრუნველყოფს საგრანტო დაფინანსების ფარგლებში შესყიდვების გეგმის მომზადებას; 

ე) უზრუნველყოფს ანგარიშგების მიზნით ინფორმაციის მომზადებას სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 

ელექტრონულ სისტემაში წარსადგენად; 

ვ) ამზადებს პასუხებს სხვადასხვა უწყებების მოთხოვნებზე. 

 

2. შესყიდვების კოორდინატორის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 



მუხლი 3. შესყიდვების კოორდინატორის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. შესყიდვების კოორდინატორს უფლება აქვს: 

 

ა) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები 

 

2. შესყიდვების კოორდინატორი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) უზრუნველყოს შესყიდვების კანონით დადგენილი წესით და რაციონალური განხორციელება. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. ანგარიშვალდებულია ეკონომიკური სამსახურის უფროსის წინაშე.  

2. შესყიდვების კოორდინატორი ვალდებულია ეკონომიკური სამსახურის უფროსს ყოველი კვარტლის მომდევნო 

თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული საქმიანობის და 

განხორციელებული შესყიდვების შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მოცემული კვარტლის მანძილზე 

დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ 

იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, 

რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან 

დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. შესყიდვების კოორდინატორის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) შესყიდვების განხორციელების კანონიერებით, ოპერატიულობით, რაციონალობით და ეკონომიურობით. 



 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

შესყიდვების კოორდინატორისთვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი) ,,სახელმწიფო შესყიდვების“ ან ,,ფინანსების“ სპეციალობით. 

სპეციალური ტრენინგები„სახელმწიფო შესყიდვების“ ან „ფინანსების“სფეროში;  

ბ)მინიმუმ  ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ)  ფინანსების მართვისა და საოფისე პროგრამების ცოდნა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენება; 

ე) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ვ) დარგობრივი ცოდნა/კომპეტენტურობა, ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

შესყიდვების კოორდინატორის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები და 

მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული 

შედეგი 

შესყიდვების წლიური 

გეგმის პროექტის 

მომზადება 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების მოთხოვნებისა და 

ბიუჯეტის  შესაბამისად შესყიდვების 

წლიური გეგმის პროექტის მომზადება 

და ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსისათვის შესათანხმებლად 

წარდგენა 

ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელები; 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსი 

შესყიდვების 

წლიური გეგმა 

ცენტრის საჭიროებების 

მიხედვით (მოხსენებითი 

კანონით დადგენილ შემთხვევებში 

გამარტივებული წესით შესყიდვის 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსი 

 

შესყიდვების 



ბარათის საფუძველზე) 

ბაზრის მოკვლევა და 

მოძიება; კანონით 

დადგენილ შემთხვევებში  

შესყიდვების შესახებ 

მოლაპარაკებათა წარმოება 

შესაბამის 

ორგანიზაციებთან; 

შესყიდვის შესახებ 

ხელშეკრულების 

პროექტის მომზადება; 

კანონით დადგენილ 

შემთხვევებში 

ელექტრონული ტენდერის 

ორგანიზება 

განხორციელებისათვის არსებული 

ბაზრის მოკვლევა და პირდაპირი 

წესით შესყიდვის მიზნით არა ნაკლებ 

3 წინადადების მომზადება და 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსისათვის შესათანხმებლად 

წარდგენა. 

კანონით დადგენილ შემთხვევებში 

ელექტრონული ტენდერის შესახებ 

განცხადების მომზადება და 

გამოქვეყნება. 

შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების 

პროექტის მომზადება და 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსისათვის შესათანხმებლად 

წარდგენა 

ოპერატიული 

განხორციელება 

ანგარიშგების მიზნით 

ინფორმაციის მომზადება 

სახელმწიფო შესყიდვების 

ერთიან ელექტრონულ 

სისტემაში წარსადგენად 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 

ელექტრონულ სისტემაში 

წარსადგენად წლის მანძილზე 

განხორციელებული შესყიდვების და 

შესყიდვების წლიურ გეგმასთან მათი 

შესაბამისობის შესახებ ინფორმაციის 

მომზადება და ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსისათვის 

შესათანხმებლად წარდგენა 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსი 

ანგარიშგების 

მიზნით 

ინფორმაციის 

წარდგენა  

 

 



თავი IV. 

ლოჯისტიკის მენეჯერის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. ლოჯისტიკის მენეჯერის საქმიანობის მიზანი 

ლოჯისტიკის მენეჯერის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) ცენტრის სათანადო ტექნიკით, ინვენტარითა და კვების პროდუქტებით მომარაგება; 

ბ)  მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვა და მოვლა-პატრონობა; 

გ)  ცენტრის საქმიანობისათვის საჭირო მატერიალურ–ტექნიკური მომსახურების კოორდინაცია. 

 

მუხლი 2. ლოჯისტიკის მენეჯერის ფუნქციები 
 

1. ლოჯისტიკის მენეჯერი უზრუნველყოფს: 
 

ა) კონტროლს შენობასა და საწყობში არსებულ ინვენტარზე; 

ბ) საწყობის მომარაგებასა და საწყობიდან ქონების გაცემას; საწყობიდან გატანილი საქონლის აღრიცხვის წარმოებას; 

გ) ცენტრის ქონების ინვენტარიაზაციას; საინვენტარიზაციო ბარათების შედგენას; 

 

2. ლოჯისტიკის მენეჯერის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი 

განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

მუხლი 3. ლოჯისტიკის მენეჯერის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. ლოჯისტიკის მენეჯერს უფლება აქვს: 
 

ა) თავის ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე მისცეს დავალებები ცენტრის სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტს და ტექნიკურ პერსონალს; გააკონტროლოს მათ მიერ სამუშაოთა შესრულება; 

ბ) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

გ) გააკონტროლოს ცენტრის ქონების მიზნობრივი გამოყენება და დაცვა. 



2. ლოჯისტიკის მენეჯერი მოვალეა: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის   კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და გააკონტროლოს ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებების სათანადო გამოყენება და 

დაცვა. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 
 

1. ლოჯისტიკის მენეჯერი ანგარიშვალდებულია ეკონომიკური სამსახურის უფროსის წინაშე.  

2.ლოჯისტიკის მენეჯერი ვალდებულია დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა (სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი, ტექნიკური პერსონალი) ანგარიშების შეჯერებით ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე 

ეკონომიკური სამსახურის უფროსს წარუდგინოს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული 

საქმიანობის და ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა 

იყოს მოცემული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. ლოჯისტიკის მენეჯერის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების გამართული ფუნქციონირებით და პრობლემების გადაწყვეტის 

ოპერატიულობით. 

 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

ლოჯისტიკის მენეჯერისათვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი). სპეციალური ტრენინგები„მატერიალური 

რესურსების მართვის“ სფეროში; 

ბ) მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა; 

ვ) ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

ლოჯისტიკის მენეჯერის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

კონტროლი შენობასა  

და საწყობში არსებულ 

ინვენტარზე 

დაქვემდებარებული 

პერსონალისგან ყოველდღიური 

ინფორმაციის მიღება შენობისა და 

ინვენტარის მდგომარეობის 

შესახებ; საჭიროების შემთხვევაში 

დაზიანებული ინვენტარის 

შეკეთება ან შეცვლა 

სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი; დაქვემდებარებული 

ტექნიკური პერსონალი 

შენობისა და 

ინვენტარის 

გამართულობა; 

სასწავლო ცენტრის 

საჭირო ინვენტარით 

აღჭურვა 

საწყობის მომარაგება 

და საწყობიდან 

სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვენელებისაგან 

სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელები; 

სასწავლო ცენტრის 

საჭირო ინვენტარით 



ქონების გაცემა; 

საწყობიდან გატანილი 

საქონლის რეესტრის 

წარმოება; 

 

წერილობითი განცახდებების 

მიღება ვღებულობ მათთვის 

საჭირო საქონელის შესახებ და 

საწყობიდან მათი გაცემა; 

საწყობში შესაბამისი საქონლის არ 

არსებობის შემთხვევაში 

ფინანსური მენეჯერისთვის 

წერილობითი მიმართვა 

საქონლის შესყიდვის თაობაზე  

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი აღჭურვა 

ცენტრის ქონების 

ინვენტარიაზაცია; 

საინვენტარიზაციო 

ბარათების შედგენა 

საწყობიდან გატანილი საქონლის 

რეესტრის წარმოება 

სასწავლო ცენტრის საწყობში და 

შენობაში პერიოდულად ქონების 

ინვენტარიზაციის ჩატარება და 

საინვენტარო ბარათების შედგენა 

სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი; 

დაქვემდებარებული ტექნიკური 

პერსონალი 

ინფორმაცია შენობაში 

არსებული 

მატერიალური 

მარაგების და 

ძირითადი 

საშუალებების 

არსებობის შესახებ; 

საინვენტარიზაციო 

ბარათი 

 

 



თავი V. 

სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის საქმიანობის მიზანი 

 

სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია: 

 

ა) ცენტრის საქმიანობისათვის საჭირო მატერიალურ–ტექნიკური მომსახურების ორგანიზება; 

ბ) სასწავლო ცენტრის მსმენელთა მომსახურების გამართული ფუნქციონირება. 

 

მუხლი 2. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის ფუნქციები 

 

1. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტი: 

ა) საჭიროების შემთხვევაში ადგენს განაცხადს სასტუმრო ოთახებში ინვენტარის შეძენა/განახლების შესახებ; 

აკონტროლებს შესაბამისი სამსახურის მიერ შენობა-ნაგებობის დასუფთავებას, ცენტრის დეკორატიული ბაღის 

მოვლას; 

ბ) ორგანიზებას უწევს ტრენინგების მსვლელობისას მსმენელთა სასტუმრო ოთახებით მომსახურებას, კვებას, 

სპორტული ფორმებით მომარაგებას; 

ბ) ტექნიკურად უზრუნველყოფს სასწავლო ცენტრში ყველა სახის შეხვედრას. 

 

2. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების 

პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

 მუხლი 3. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის უფლებები და მოვალეობები 

 



1. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტს უფლება აქვს: 
 

ა) თავის ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე მისცეს დავალებები ცენტრის ტექნიკურ პერსონალს და 

გააკონტროლოს მათ მიერ სამუშაოთა შესრულება; 

ბ) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

გ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები 

 

2. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტი მოვალეა: 
 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

ე) შეიმუშაოს და უზრუნველყოს დამტკიცებული სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

1. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია ლოჯისტიკის მენეჯერის წინაშე.  

2. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტი ვალდებულია ლოჯისტიკის მენეჯერს ყოველი კვარტლის მომდევნო 

თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული საქმიანობის. ანგარიშში 

მოცემული უნდა იყოს კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) მომსახურების გამართული ფუნქციონირებით და პრობლემების გადაწყვეტის ოპერატიულობით. 



მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტისათვის აუცილებელია: 

 

ა) უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი).  სპეციალური ტრენინგები„მატერიალური რესურსების მართვის“ 

სფეროში 

ბ) მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა; 

გ) მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

დ)ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) საოფისე პროგრამების ცოდნა; 

ვ) ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები და 

მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის 

პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

მსმენელების სასტუმრო 

ოთახებში განაწილება 

და დაბინავება 

 

სიების მიღება სასწავლო 

მიმართულებიდან მსმენელების 

შესახებ და მსმენელებთან 

ინდივიდუალური წესით გარკვევა 

სასტუმროში დარჩენის შესახებ; 

სასტუმროს სტუმართა განთავსების 

ჟურნალში მათი რეგისტრაცია; 

მათთვის სასტუმროში ყოფნის 

შინაგანაწესის გაცნობა  

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტი  

მსმენელთა 

რეგისტრაცია და 

მათი სასტუმროში 

განთავსება 



კონტროლი 

სასტუმროში 

ინვენტარის 

მდგომარეობის შესახებ 

 

 

ყოველდღიური  დათვალიერება 

სასტუმრო ოთახებში ინვენტარის 

მდგომარეობის შესახებ; საჭირო 

შემთხვევაში ლოჯისტიკის 

მენეჯერისთვის მოხსენებითი 

ბარათით მიმართვა ინვენტარის 

შეცვლის ან შეკეთების შესახებ 

ლოჯისტიკის მენეჯერი  სასტუმრო ოთახებში 

ინვენტარის 

გამართულობა 

 

შენობა ნაგებობების 

დასუფთავების 

კონტროლი 

 

 

 

 

 

დამლაგებლების მიერ შესრულებული 

სამუშაოების ყოველდღიური 

შემოწმება; მათთვის შესაბამისი 

მითითებების მიცემა  

მიმწოდებელი ორგანიზაცია 

 

სასწავლო ცენტრში 

სანიტარულ–

ჰიგიენური ნორმების 

უზრუნველყოფა 

ცენტრის 

დეკორატიული ბაღის 

და შენობაში არსებული 

მცენარეების მოვლის 

კონტროლი 

დეკორატიული ბაღსა და შენობაში 

არსებული მცენარეების 

ყოველდღიური დათვალიერება; 

საჭიროების შემთხვევაში 

მომსახურების მიმწოდებელ 

ორგანიზაციისათვის მიმართვა 

შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ  

მიმწოდებელი ორგანიზაცია 

 

სასწავლო ცენტრში 

სანიტარულ–

ჰიგიენური ნორმების 

უზრუნველყოფა 

კვების ორგანიზება მსმენელების რაოდენობისა და 

ინდივიდუალური გამოკითხვის 

შესაბამისად ტენდერში გამარჯვებულ 

ფირმასთან ხელშეკრულებით 

დადგენილი მენიუს მიხედვით 

 

მიმწოდებელი ორგანიზაცია 

ბუღალტერი 

მხმენელთა კვებით 

უზრუნველყოფა 



შერჩეულ ვარიანტებს (სამარხვო და 

არასამარხვო) გაგზავნა; საქონლის 

მიღება და მიღების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

ჩაბარება ბუღალტერიაში 

მსმენელთა მომარაგება 

სპორტული ფორმებით  

გრძელვადიანი ტრენინგების დროს 

ნორმატივების ჩაბარებისათვის 

მონაწილეების უზრუნველყოფა  

სპორტული ფორმებით; 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტის მიერ მოწოდებული 

სიების საფუძველზე მონაწილეებზე 

სპორტულიო ფორმების გაცემა და 

შესაბამსის ჟურნალის წარმოება 

სასწავლო მიმართულების 

სპეციალისტი 

მსმენელთათვის 

სპორტული 

ფორმების გაცემა. 

გაცემის ჟურნალი  

სასწავლო ცენტრში 

ყველა სახის შეხვედრის 

ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 

დაგეგმილი შეხვედრის მონაწილეთა 

რაოდენობის გათვალისწინებით 

შეხვედრის ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 

დირექტორი; 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და 

დონორებთან ურთიერთობის 

საკითხებში მრჩეველი;  

ლოჯისტიკის მენეჯერი 

ტექნიკურად 

უზრუნველყოფილი 

შეხვედრა 

 

 

 

 



თავი VI. 

სამეურნეო მუშაკის  

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. სამეურნეო მუშაკის საქმიანობის მიზანი 

 

სამეურნეო მუშაკის საქმიანობის მიზანია  ცენტრში არსებული ინვენტარის მოვლა და ზედამხედველობა.  

 

მუხლი 2. სამეურნეო მუშაკის ფუნქციები 

 

1. სამეურნეო მუშაკის ფუნქციებია: 

 

ა) სასწავლო ცენტრში არსებული საოფისე ავეჯის და სპორტული ინვენტარის მოვლა და ზედამხედველობა; 

ბ) ღამით დამრჩენი მსმენელების მიერ სპორტული დარბაზისა და სპორტული ინვენტარის გამოყენებაზე 

ზედამხედველობა და მათ სათანადო გამოყენებასთან დაკავშირებით მითითებების მიცემა. 

გ) უზრინველყოფს ცენტრში დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის ინფრასტრუქტურის შესაბამისობაში მოყვანას და 

ინვენტარით უზრუნველყოფას.  

 

2. სამეურნეო მუშაკის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 

 

მუხლი 3. სამეურნეო მუშაკის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. სამეურნეო მუშაკს უფლება აქვს: 

 

ა) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 



2. სამეურნეო მუშაკი ვალდებულია: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები. 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. სამეურნეო მუშაკი ანგარიშვალდებულია ლოჯისტიკის მენეჯერის წინაშე.  

2. სამეურნეო მუშაკი ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს ლოჯისტიკის 

მენეჯერს წერილობითი ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ.  ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს წინა კვარტლის 

მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, 

რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის 

სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის მანძილზე, მისი შესრულების აუცილებლობის 

და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. სამეურნეო მუშაკის საქმიანობა ფასდება სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, 

ჯეროვანი და ხარისხინი შესრულებით; 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

სამეურნეო მუშაკისთვის  აუცილებელია: 

 

ა)  საშუალო ან/და საშუალო პროფესიული; 

ბ)შესაბამისი საქმიანობაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; 

გ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

დ) კომპეტენტურობა, ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 



 

სამეურნეო მუშაკის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

სასწავლო ცენტრში 

არსებული საოფისე 

ავეჯის და სპორტული 

ინვენტარის მოვლა და 

ზედამხედველობა  

ამოწმებს  ცენტრში არსებულ 

ავეჯს და სპორტულ ინვენტარს 

სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლები; 

დამრჩენი მსმენელები 

საოფისე ავეჯის და 

სპორტული 

ინვენტარის 

სათანადო 

მდგომარეობა 

ღამით დამრჩენი 

მსმენელების მიერ 

სპორტული დარბაზისა 

და სპორტული 

ინვენტარის გამოყენებაზე 

ზედამხედველობა და 

მათ სათანადო 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებით 

მითითებების მიცემა  

აკოა 

აკონტროლებს დამრჩენი 

მსმენელების მიერ სპორტული 

დარბაზისა და სპორტული 

ინვენტარის გამოყენებას;  

შესაბამის მითითებებს აძლევს 

დამრჩენ მსმენელებს 

საჭიროების შემთხვევაში 

დამრჩენი მსმენელები საოფისე ავეჯის და 

სპორტული 

ინვენტარის 

სათანადო 

მდგომარეობა 

ცენტრში დაგეგმილი 

ღონისძიებებისათვის 

ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა და ინვენტარით 

უზრუნველყოფა 

ცეცეცე 

 ამზადებს ღონისძიებისთვის 

საჭირო აუდიტორიას და 

ინვენტარს 

ცენტრის მოწვეული სტუმრები და 

ტრენინგის მონაწილეები 

საოფისე ავეჯის და 

ინვენტარი 



 

თავი VII. 

ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

მუხლი 1. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირის საქმიანობის მიზანი 

 

ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირის საქმიანობის მიზანია ცენტრის  ელექტრო  სისტემის გამართული 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

 

მუხლი 2. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირის ფუნქციები 

 

1. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირი: 
 

ა) აკონტროლებს სასწავლო ცენტრის შენობაში ელექტრო გაყვანილობის სიტემის გამართულ და უსაფრთხო 

ფუნქციონირებას; 

ბ) სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში ვალდებულია გამოასწოროს მდგომარეობა და მიიღოს 

კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები; 

გ) უზრუნველყოფს მაღალი ძაბვის ქსელის მონიტორინგს (6-10 kv), ჩართვა-გამორთვის განკარგულებების გაცემას. 

ასევე, 10/0,4 kv სატრანსფორმატორო პუნქტის მომსახურებას და დაშვება-განაწესის გაცემას; 

დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებას და ჩაბარებას. 

 

2. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირი მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების 

შესრულების პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

 მუხლი 3. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირის უფლებები და მოვალეობები 

1. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელ პირს უფლება აქვს: 

ა) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები 



2. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

1. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირი ანგარიშვალდებულია ლოჯისტიკის მენეჯერის  წინაშე.  

2. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე 

ლოჯისტიკის მენეჯერს წარუდგინოს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული საქმიანობის. 

ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მოცემული კვარტლის განმავლობაში დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების 

მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის 

მიზეზის მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო 

კვარტლის განმავლობაში, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი 

კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

 

3. ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) მომსახურების გამართული ფუნქციონირებით და პრობლემების გადაწყვეტის ოპერატიულობით. 
 

მუხლი 4. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირისთვის აუცილებელია: 

ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება (ბაკალავრის ხარისხი) ან შესაბამისი პროფესიული განათლება; 

ბ) შესაბამისი საკვალიფიკაციო მოწმობა; 

გ)  შესაბამისი საქმიანობაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; 

დ) ცენტრის განვითარების სტრატეგიისა და ცენტრის წესდების ცოდნა; 

ე) ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 



ელექტრო მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის 

პირის მითითებით 

მიღებული შედეგი 

სასწავლო ცენტრის 

შენობაში 

ელექტროგაყვანილობის 

სიტემის გამართული და 

უსაფრთხო ფუნქციონირების 

კონტროლი 

ყოველდღიურად გამავალი და 

შემავალი ძაბვების შემოწმება; 

გენერატორის ტესირება და 

საწვავით უზრუნველყოფა; 

მთავარი ჩამრთველების 

შემოწმება 

დაზიანების შემთხვევაში 

ლოჯისტიკის მენეჯერთან 

განხილვა და დაეგმვა 

დაზიანებსი აღმოფხვრის 

მიზნით; 

 

ელექტროგაყვანილო

ბის გამართული 

ფუნქციონირება 

სისტემის მწყობრიდან 

გამოსვლის შემთხვევაში 

მდგომარეობის გამოსწორება 

და კანონით 

გათვალისწინებული 

ზომების მიღება 

 

შიდა ქსელის დაზიანების 

შემთხვევაში, დაზიანების 

გამოკვლევა, სარემონტო და 

აღდგენითი სამუშაოების 

წარმოება 

ლოჯისტიკის მენეჯერი; 

ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსი 

ელექტრო სისტემის 

გამართული 

ფუნქციონირება 

მაღალი ძაბვის ქსელის 

მონიტორინგს (6-10 kv), 

ჩართვა-გამორთვის 

განკარგულებების გაცემის 

უზრუნველყოფა; ასევე, 10/0,4 

kv სატრანსფორმატორო 

პუნქტის მომსახურებას და 

მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის 

ყოველკვირეული 

დათვალიერება; 

რეგიონალურ დისპეჩერთან 

უშუალო კონტაქტი; 

დაზიანებაზე მომუშავე პირთა 

უსაფრთხოების 

რეგიონალური დისპეჩერი; 

დაზიანებაზე მომუშავე პირები 

მაღალი ძაბვის 

ქსელის გამართული 

ფუნქციონირება 



 

 

 

        

დაშვება-განაწესის გაცემის 

უზრუნველყოფა  

უზრუნველყოფა 

თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში მიღება-

ჩაბარების აქტების 

გაფორმება და ჩაბარება 

მიღება-ჩაბარების აქტების 

გაფორმება და ჩაბარება 

ლოჯისტიკის მენეჯერი; 

ეკონომიკური სამსახური 

გაფორმებული 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი 



  თავიVIII. 

 გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტის 

            სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანი 

 

გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტის საქმიანობის მიზანია გაზის სისტემის გამართული ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა. 

 

მუხლი 2. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტის ფუნქციები 

 

1. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტი : 

 

ა)  მუდმივი დაკვირვებას ახდენს გაზის სისტემის ფუნქციონირებაზე; 

ბ) სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის ან დაზიანების შემთხვევაში  ვალდებულია გამოასწოროს მდგომარეობა და 

მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები; 

გ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებას და ჩაბარებას; 

 

2. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტი მის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების 

შესრულების პროცესი განისაზღვრება თანდართული დანართით. 

 

 მუხლი 3. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტის უფლებები და მოვალეობები 

 

1. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტს  უფლება აქვს: 

მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტი  ვალდებულია: 

 



ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტი  ანგარიშვალდებულია ცენტრის ლოჯისტიკის მენეჯერის წინაშე.  

2. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტი ლოჯისტიკის მენეჯერს შესაბამისი კვარტლის მომდევნო თვის 5 

რიცხვამდე წარუდგინოს წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული სამუშაოს შესახებ. ანგარიშში 

მოცემული უნდა იყოს მოცემული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, 

გეგმით გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის 

მითითებით, გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო კვარტლის 

განმავლობაში, მისი შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, ასევე დაგეგმილი 

სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია. 

3. გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტის  საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) მომსახურების გამართული ფუნქციონირებით და პრობლემების გადაწყვეტის ოპერატიულობით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტისთვის  აუცილებელია: 

ა) შესაბამისი უმაღლესი ან/და ტექნიკური განათლება; 

ბ)  შესაბამისი საქმიანობაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; 

გ)ორგანიზებულობა, სანდოობა და ორიენტირება დეტალებზე. 

 

 



 

გაზის უსაფრთხო გამოყენების სპეციალისტის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

 

 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი 

საქმიანი ურთიერთობების 

აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

მუდმივი დაკვირვება 

გაზის სისტემის 

ფუნქციონირებაზე  

გათბობის ქვაბის შემოწმება;  ლოჯისტიკის მენეჯერი  

გაზის სისტემის 

გამართული 

ფუნქციონირება 

სისტემის მწყობრიდან 

გამოსვლის ან 

დაზიანების შემთხვევაში  

მდგომარეობის 

გამოსწორება და კანონით 

გათვალისწინებული 

ზომების მიღება 

ზგაზიგაზგა 

დაზიანების აღმოფხვრა 

 

 

 

ლოჯისტიკის მენეჯერი 

გაზის სისტემის 

გამართული 

ფუნქციონირება 

თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში მიღება-

ჩაბარების აქტების 

გაფორმება და ჩაბარება 

 

 

 

მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმება 

 

 

 

ლოჯისტიკის მენეჯერიი 

 

 

გაფორმებული მიღება-

ჩაბარების აქტი 



 

თავი IX. 

მძღოლის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. მძღოლის  საქმიანობის მიზანი 

 

მძღოლის საქმიანობის მიზანია ცენტრის სასწავლო ცენტრის  და მსმენელთა სატრანსპორტო მომსახურებით 

უზრუნველყოფა. 

 

მუხლი 2. მძღოლის ფუნქციები 

 

3. მძღოლი : 

ა) სატრანპორტო მომსახურებას  უწევს  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს; 

ბ) სატრანპორტო მომსახურებას  უწევს  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მსმენელებს; 

 

2. მძღოლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 

 

 მუხლი 3. მძღოლის უფლებები და მოვალეობები 

1. მძღოლს უფლება აქვს: 

 

ა) გამოითხოვოს თავის ფუნქციების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია; 

ბ) მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები 



 

2. მძღოლი ვალდებულია: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 

 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. მძღოლი ანგარიშვალდებულია ცენტრის ლოჯისტიკის მენეჯერის  წინაშე.  

2. მძღოლო ვალდებულია ლოჯისტიკის მენეჯერს ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარუდგინოს 

წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალშო შესრულებული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს 

მოცემული კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით 

გათვალისწინებული ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, 

გეგმით გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო თვის მანძილზე, მისი 

შესრულების აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი 

სამუშაოები. 

3. მძღოლის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და პროფესიულ დონეზე 

შესრულებით; 

ბ) მომსახურების გამართული ფუნქციონირებით. 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

მძღოლისთვის აუცილებელია: 

 

ა)შესაბამის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების დამადასტურებელი მოწმობა; 

ბ) ორგანიზებულობა, სანდოობა. 



მძღოლის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის 

შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი 

საქმიანი 

ურთიერთობების 

აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

სატრანპორტო მომსახურების  

გაწევა  სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სასწავლო 

ცენტრის 

თანამშრომლებისთვის 

სატრანსპორტო საშუალების მართვა 

და მისი გამართულ მდგომარეობაში 

ქონა 

ლოჯისტიკის მენეჯერი  სასწავლო 

ცენტრისთვის 

გაწეული 

სატრანსპორრტო 

მომსახურება 

სატრანპორტო მომსახურების  

გაწევა  სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სასწავლო 

ცენტრის მსმენელებისთვის 

სასა 

სატრანსპორტო საშუალების 

მართვადა მისი გამართულ 

მდგომარეობაში ქონა  

 

სასწავლო 

მიმართულების 

სპეციალისტი; 

 

 

სასწავლო 

ცენტრის 

მსმენელთათვის 

გაწეული 

სატრანსპორრტო 

მომსახურება 



თავი X. 

მებაღის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. მებაღის საქმიანობის მიზანი 

მებაღის საქმიანობის მიზანია ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის მოვლა. 

 

მუხლი 2. მებაღის ფუნქციები 

1. მებაღე : 

ა) ასრულებს მებაღის მოვალეობას; 

ბ) უვლის სასწავლო ცენტრის შენობის მიმდებარე, ცენტრის საკუთრებაში არსებულ მწვანე საფარს. 

 

2. მებაღე მის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 

 

 მუხლი 3. მებაღის უფლებები და მოვალეობები 

1. მებაღეს უფლება აქვს: 

მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. მებაღე ვალდებულია: 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) წესრიგში იქონიოს სასწავლო ცენტრის ეზო;  

გ) მოუაროს ნარგავებს ცენტრის ტერიტორიაზე; 

დ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

ე) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

ვ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები. 

 



მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

1. მებაღე ანგარიშვალდებულია ლოჯისტიკის მენეჯერის  წინაშე.  

2. მებაღე ვალდებულია ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე  ლოჯისტიკის მენეჯერს წარუდგინოს  

წერილობითი ანგარიში წინა კვარტალში შესრულებული საქმიანობის. ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს მოცემული 

კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები, მათი შესრულების მდგომარეობა, გეგმით გათვალისწინებული ის 

საკითხები, რომლებიც არ იქნა შესრულებული შეუსრულებლობის მიზეზის მითითებით, გეგმით 

გაუთვალისწინებელი ის სამუშაოები, რომელიც შესრულებული იქნა საანგარიშო თვის მანძილზე, მისი შესრულების 

აუცილებლობის და/ან დავალების მიმცემის მითითებით, მომავალი კვარტლის მანძილზე დაგეგმილი სამუშაოები. 

3. მებაღის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული და სათანადო დონეზე შესრულებით; 

ბ) მომსახურების გამართული ფუნქციონირებით და პრობლემების გადაწყვეტის ოპერატიულობით. 

 

მუხლი 6. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

მებაღისთვის აუცილებელია: 

ა) საშუალო ან/და პროფესიული განათლება 

ბ) შესაბამისი საქმიანობაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება 

გ) ორგანიზებულობა, სანდოობა. 

 

 

 



მებაღის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი 

საქმიანი ურთიერთობების 

აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

მებაღის მოვალეობის 

შესრულება; 

სასწავლო ცენტრის შენობის 

მიმდებარე, ცენტრის 

საკუთრებაში არსებულ 

მწვანე საფარის მოვლა 

მწვანე 

მწვანე საფარის გასხვლა, სეზონის 

შესაბამისად მორწყვა; 

მცენარეებისა და ხეების მოვლა, 

შხამქიმიკატებით დამუშავება 

 

სერვისების 

უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი; 

ლოჯისტიკის მენეჯერი 

მოვლილი  მწვანე 

საფარი 



თავი XI. 

დიასახლისის სამუშაოთა აღწერილობა 

 

მუხლი 1. დიასახლისის საქმიანობის მიზანი 

დიასახლისის საქმიანობის მიზანია ტრენინგის მონაწილეთა კვების და მათი ფორმებით  უზრუნველყოფა.  

 

მუხლი 2. დიასახლისის ფუნქციები 

 

1. დიასახლისი : 

ა) ახორციელებს ტრენინგის მონაწილეთა კვების ტექნიკური უზრუნველყოფას; 

ბ) უწევს ინსპექტირებას მომწოდებლისგან სადილისათვის მიღებულ საკვებს; 

გ) ზედამხედველობას უწევს მომწოდებლის მიერ საჭირო ვალდებულებების შესრულებას; 

დ) აწესრიგებს მსმენელთა ფორმებს და სასწავლო ცენტრის თეთრეულს დამრჩენთათვის განკუთვნილს. 

 

2. დიასახლისი მის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 

 

 მუხლი 3. დიასახლისის უფლებები და მოვალეობები 

 

1.დიასახლისს უფლება აქვს: 

მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 

 

2. დიასახლისი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 



მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1.დიასახლისი ანგარიშვალდებულია ლოჯისტიკის მენეჯერის  წინაშე.  

2. დიასახლისის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და სათანადო დონეზე შესრულებით; 

ბ) მომსახურების გამართული ფუნქციონირებით და პრობლემების გადაწყვეტის ოპერატიულობით. 

 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

დიასახლისისთვის აუცილებელია: 

 

ა) საშუალო ან/და პროფესიული განათლება 

ბ) შესაბამისი საქმიანობაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 

გ) ორგანიზებულობა, სანდოობა. 

 



დიასახლისის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი საქმიანი 

ურთიერთობების აღწერა 

შესაბამისი თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

ტრენინგის მონაწილეთა 

კვების ტექნიკური 

უზრუნველყოფა; 

ინსპექტირების  გაწევა 

მომწოდებლისგან 

სადილისათვის მიღებულ 

საკვების 

და მომწოდებლის მიერ 

საჭირო ვალდებულებების 

შესრულების 

ზედამხედველობა 

 

ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ 

მიწოდებული საკვების ხარისხს 

და წონას; 

მიმწოდებლის მიერ 

ვალდებულების შესრულებას 

უწევს კონტროლს 

 

 

სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

ტრენინგის 

მონაწილეთა 

უზრუნველყოფა 

სათანადო კვებით 

სასწავლო ცენტრის 

მსმენელთა ფორმების 

მოწესრიგება და დამრჩენი 

მსმენელების თეთრეულით 

უზრუნველყოფა 

მსმენელთა ფორმების და 

სასწავლო ცენტრის თეთრეულის 

გარეცხვა და მოწესრიგება 

სერვისების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

ფორმებით  

უზრუნველყოფილი 

მსმენელები; 

სასწავლო ცენტრის 

მოწესრიგებული 

თეთრეული 

დამრჩენი 

მსმენელებისთვის 



 

თავი XII. 

დამლაგებლის 

სამუშაოთა აღწერილობა 

მუხლი 1. დამლაგებლის საქმიანობის მიზანი 

დამლაგებლის საქმიანობის მიზანია სასწავლო ცენტრის და მიმდებარე ტერიტორიის დალაგება-დასუფთავება. 

 

მუხლი 2. დამლაგებლის ფუნქციები 

1. დამლაგებელი : 

 

ა) ასრულებს დამლაგებლის მოვალეობას; 

ბ) ახორციელებს სასწავლო ცენტრის შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის დალაგება-დასუფთავებას. 

 

2. დამლაგებლისმის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ფუნქციების შესრულების პროცესი განისაზღვრება 

თანდართული დანართით. 

 

 მუხლი 3.დამლაგებლის უფლებები და მოვალეობები 

1.დამლაგებელს უფლება აქვს: 

 

მოითხოვოს თავის საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები 

 

2. დამლაგებელი ვალდებულია: 

 

ა) დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით და სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი წესები და 

პირობები; 

ბ) უშუალოდ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები; 

გ) დაიცვას არასაჯარო ინფორმაციის  კონფიდენციალობა; 

დ) გაუფრთხილდეს და დაიცვას მასზე მინდობილი ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებები; 



 

მუხლი 4. ანგარიშგება და საქმიანობის შეფასება 

 

1. დამლაგებელი ანგარიშვალდებულია ლოჯისტიკის მენეჯერის  წინაშე.  

2. დამლაგებლის საქმიანობა ფასდება: 

ა) სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული ფუნქციების დროული, ჯეროვანი და სათანადო დონეზე შესრულებით; 

ბ) მომსახურების გამართული ფუნქციონირებით; 

 

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

დამლაგებლისთვის აუცილებელია: 

 

ა) საშუალო ან/და პროფესიული განათლება 

ბ) ორგანიზებულობა, სანდოობა. 

 

 

 



დამლაგებლის სამუშაოთა აღწერილობის დანართი 

 

 

 

 

 

 

 

ფუნქცია ფუნქციის შესასრულებლად 

განსახორციელებელი 

მოქმედებები და მათი 

თანმიმდევრულობა 

ფუნქციის შესასრულებლად 

საჭირო აუცილებელი 

საქმიანი ურთიერთობების 

აღწერა შესაბამისი 

თანამდებობის პირის 

მითითებით 

მიღებული შედეგი 

დამლაგებლის 

მოვალეობის შესრულება; 

სასწავლო ცენტრის 

შენობის და მიმდებარე 

ტერიტორიის დალაგება-

დასუფთავება 

 

სასწავლო ცენტრის შენობის და 

მიმდებარე ტერიტორიის 

დალაგება-დასუფთავება 

 

 

სერვისების 

უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

მოწესრიგებული 

სასწავლო ცენტრის 

შენობა და მისი 

მიმდებარე 

ტერიტორია 



დანართი N2 

 

დამტკიცებულია 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  

სასწავლო ცენტრის დირექტორის 

2014 წლის --- მაისის 

N ------------------ბრძანებით 

 

სასწავლო ცენტრის თანამშრომლის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების ფორმა 
 

 

სახელი: 

 

გვარი: 

 

თანამდებობა: 

 

დანიშვნის თარიღი: 

 

ანგარიშგების პერიოდი: 

 

1. თანამშრომლის ფუნქციები (განისაზღვრება სამუშაოთა აღწერილობის შესაბამისად წლის დასაწყისში შედგენილი 

სამუშაო გეგმით): 

უნდა მიეთითოს თანამშრომლის მიერ შესაბამისი ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოები; 
სამუშაოს შესრულების მოსალოდნელი შედეგები; სამუშაოს შესრულების შეფასების ინდიკატორები; უნარები და 
კომპეტენციები, რომლებსაც თანამშრომელი უნდა ფლობდეს ანგარიშგების პერიოდის დასასრულს 
 ა)  
 ბ) 
 გ) ... 
 



2. თანამშრომლის თვითშეფასება (ივსება თანამშრომლის მიერ): 

თვითშეფასება უნდა ჩამოყალიბდეს სქემატური სახით, თითოეული ფუნქციის მიხედვით. თვითშეფასებაში უნდა 
მიეთითოს შესრულდა თუ არა და რა ფარგლებში შესრულდა სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული და დამატებითი 
სამუშაოები, აგრეთვე უნდა მიეთითოს თანამშრომლის მუშაობის შედეგები და მის მიერ გამომუშავებული უნარები და 
კომპეტენციები. დასასრულს, სქემატურ თვითშეფასებას უნდა დაერთოს თხრობითი ფორმით ჩამოყალიბებული საერთო 
თვითშეფასება 
 
 
შესასრულებელი 

სამუშაო 

შესრულებული სამუშაო სამუშაოს შესრულების 

შედეგები (დეტალური აღწერა) 

ცოდნისა და უნარების 

შესაბამისობა 

შესასრულებელ 

სამუშაოსთან 

ზეგანაკვეთური 

სამუშაო (მიზეზის 

მითითებით) 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

 
შენიშვნა: თუ ცხრილში მითითებული „შესასრულებელი სამუშაო“ არ იყო ყოველთვიური სამუშაო გეგმებით გათვალისწინებული, 
შესაბამის პუნქტს უნდა დაერთოს მინაწერი „(სამუშაო გეგმით გაუთვალისწინებელი)“ 

 



 

3. თანამშრომლის შეფასება (ივსება, შესაბამისად, სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ან დირექტორის მიერ): 

 

- სამუშაოს შესრულების შეფასება 

შეფასება უნდა ჩამოყალიბდეს სქემატური სახით, თითოეული ფუნქციის მიხედვით. შეფასებაში უნდა მიეთითოს 
შესრულდა თუ არა და რა ფარგლებში შესრულდა სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული და დამატებითი სამუშაოები 

შესასრულებელი სამუშაო სამუშაოს შესრულების მდგომარეობა და 

შედეგები 

ზეგანაკვეთური სამუშაო (მიზეზის 

მითითებით) 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

 

- ზოგადი უნარებისა და კომპეტენციების შეფასება 

თანამშრომლის მიერ გამოვლენილი/გამომუშავებული უნარები და კომპეტენციები უნდა შეფასდეს სქემატური სახით 

 ძალიან კარგი კარგი საშუალო დამაკმ. არადამაკმ. 

სამუშაოს შესრულების ხარისხი      

დაგეგმვა და ორგანიზება      

შედეგზე ორიენტირებულობა და 

მუდმივი გაუმჯობესებისაკენ სწრაფვა 

     

კრეატიულობა და ინიციატივა      

პასუხისმგებლობა      



კოლეგებთან ურთიერთობა, გუნდური 

მუშაობა და კომუნიკაციის უნარი 

     

წერითი უნარები      

ტექნიკური უნარები      

საჭირო წესებისა და პროცედურების 

ცოდნა 

     

საერთო შეფასება      

 
შენიშვნა: თუ ესა თუ ის უნარები და კომპეტენციები არ არის აქტუალური კონკრეტული თანამშრომლისთვის, ცხრილში შესაბამისი 
გრაფები არ შეივსება 

 

- თანამშრომლის საერთო შეფასება (ივსება, შესაბამისად, სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ან 
დირექტორის მიერ): 

თანამშრომლის სქემატურ შეფასებას უნდა დაერთოს თხრობითი ფორმით ჩამოყალიბებული საერთო შეფასება. 
 
 

4. თანამშრომლის კომენტარი (ივსება თანამშრომლის მიერ): 

თანამშრომელს აქვს უფლება ზედამხედველის შეფასებას დაურთოს მოკლე კომენტარი.  
 

5. რეკომენდაცია წახალისების ზომის გამოყენების თაობაზე: 

მადლობის გამოცხადება  

ფულადი ჯილდო (პრემია)            % 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის ვადაზე ადრე მოხსნა  



 

წახალისების ზომის გამოყენების თაობაზე რეკომენდაციის მოკლე დასაბუთება (ივსება, შესაბამისად, 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ან დირექტორის მიერ): 

6. რეკომენდაცია შრომითი ურთიერთობის გაგრძელების თაობაზე: 

 

7. რეკომენდაცია კვალიფიკაციის ამაღლების თაობაზე: 

უშუალო ზედამხედველის ხელმოწერა (თარიღის მითითებით): 

 

დირექტორის ხელმოწერა (თარიღის მითითებით): 


