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მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1.1 წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის (შემდგომში _ 

“სკოლა-კოლეჯი”) შინაგანაწესი აწესრიგებს ადმინისტრაციული და პედაგოგიური პერსონალის 

მუშაობის, აგრეთვე მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის სათანადო პირობებს, 

უზრუნველყოფს ერთმანეთთან მათ ნორმალურ ურთიერთობას. შინაგანაწესი შედგენილია 

საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს ორგანული კანონის “საქართველოს შრომის 

კოდექსის” “ზოგადი განათლების შესახებ” და “პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს 

კანონებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების, მათ შორის სკოლა-კოლეჯის წესდების საფუძველზე. 

1.2 სკოლა-კოლეჯი არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც გააჩნია ამ სტატუსით 

შესაბამისი ყველა ატრიბუტი. 

1.3 სკოლა-კოლეჯის მიზანია ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი 

თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა. 

1.4 სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესის დაცვა და შესრულების კონტროლი ევალება სკოლა-კოლეჯის 

დისციპლინურ კომიტეტს, რომელიც შედგება სკოლა-კოლეჯის პედაგოგების, მშობლების, 

მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა წარმომადგენლის კომიტეტის წევრთა რაოდენობა არ 

უნდა აღემატებოდეს 3 - ს (1 პედაგოგი, 1 მშობელი, 1 მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა 

თვითმმართველობის ორგანოს არანაკლებ საბაზო ზოგადი გნათლების მქონე 

მოსწავლე/პროფესიული სტუდენტი წარმომადგენელი.  
 

მუხლი 2. სკოლა-კოლეჯის მისია, მისი შემუშავების, დამტკიცებისა და გადახედვის წესი 

2.1. სკოლა-კოლეჯის მისიაა ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, 

თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, 

მოსწავლის/პროფესიული სტუდენტის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, 

მათი აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, 

ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების 

ჩამოყალიბება, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა 

და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერება; 

2.2 სკოლა-კოლეჯი ორიენტირებულია ზოგადი და პროფესიული განვითარების თანამედროვე 

პრინციპებსა და მოდელებზე, სასწავლო პროცესის ხარისხსა და პედაგოგების პროფესიონალიზმზე, 

პროფესიული განათლების ზოგად განათლებასთან ინტეგრირებასა და მოსწავლეთათვის 

შესაბამისი წინაპირობის შექმნაზე, მომავალი არჩევანის გაკეთებაზე, კარიერის დაგეგმვასა და 

შემდგომ სწრაფ დასაქმებაზე; 

2.3 სკოლა-კოლეჯი ხელს უწყობს ისეთი სასკოლო და პროფესიული განათლების სისტემის 

ფორმირებას (შექმნას), რომელიც თითოეულ მოსწავლეს/პროფესიულ სტუდენტს მიცემს 

გადაწყვეტილების მიღების, საკუთარი შესაძლებლობებისა და ინტერესების უწყვეტი 

განვითარების უნარს და ჩამოაყალიბებს მას კანონმორჩილ, ტოლერანტულ მოქალაქედ; 

დიმიტრი ყიფიანი ბრძანებდა: - „მხოლოდ ის ერი შეიძლება დაადგეს პროგრესის გზას, რომელიც 

მეტყველებს და აზროვნებს მშობლიურ ენაზე“. 

2.4. სკოლა-კოლეჯის მისიის შემუშავება ხდება სასკოლო საზოგადოების მიერ (პედაგოგი, საბაზო, 

საშუალო ზოგადასაგანმანათლებლო საფეხურის მოსწავლე, პროფესიული სტუდენტი, მშობელი); 

2.5. სკოლა-კოლეჯის მისია მტკიცდება სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მიერ; 

2.6. სკოლა-კოლეჯის მისიის გადასინჯვა ხდება საჭიროებისამებრ სასკოლო საზოგადოების 

ინიციატივით. 
 
 

 

 

 



მუხლი 3. სკოლა-კოლეჯის სტრუქტურა 

3.1. სკოლა-კოლეჯის სტრუქტურა მოიცავს დირექციას, კანცელარიას, სასწავლო მიმართულებას, 

ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურს, მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა 

თვითმმართველობას, ადმინისტრაციას და ბიბლიოთეკას.  

3.2. დირექცია შედგება დირექტორის, დირექტორს მოადგილეების და ბუღალტრისაგან.  

3.3. პედაგოგიური საბჭო შედგება პედაგოგებისგან, რომელთაგან თითოეულს აქვს საკუთარი 

ფუნქცია. პედაგოგი შეიძლება იყოს საგნის ან საგანთა ჯგუფის მასწავლებელი, საგნობრივი 

კათედრის გამგე, კლასის დამრიგებლისგან, საგნობრივი კათედრებისგან და დისციპლინური 

კომიტეტისაგან. 

3.4. ადმინისტრაცია შედგება დამხმრე პერსონალისგან, დაცვის სამსახურისგან და ექთნის 

სამსახურისგან. აღნიშნული პერსონალი არ იღებს უშუალო მონაწილეობას სასწავლო პროცესში, 

მაგრამ ქმნიან აუცილებელ, საჭირო და სასარგებლო პირობებს სკოლა-კოლეჯის სრულყოფილი და 

წარმატებული ფუნქციონირებისათვის. 

3.5. მასწავლებელთა და სხვა მომსახურე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობა, სამსახურში მიღება-

გათავისუფლება, უფლება-მოვალეობა, შესასრულებელი სამუშაო, ანაზღაურება და შრომითი 

ურთიერთობის ვადა განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით, სკოლა-კოლეჯის წესდებით, 

სკოლა-კოლეჯსა და დასაქმებულს შორის დადებული ხელშეკრულებებით და წინამდებარე 

შიდაგანაწესით.  
 

მუხლი 4. სკოლა-კოლეჯის დირექციის უფლება-მოვალეობები 

4.1. დირექტორი მოვალეა: 

ა. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობის, აგრეთვე სკოლა-კოლეჯის სამართლებრივი 

აქტების ნორმათა განუხრელი დაცვა და აღსრულება; 

ბ. განახორციელოს სკოლა-კოლეჯის მართვა, ერთგულად და მონდომებით ემსახუროს სკოლა-

კოლეჯს და თავისი უნარი მოახმაროს მის კეთილდღეობას, რათა შექმნას საჭირო პირობები სკოლა-

კოლეჯის მისიის აღსასრულებლად; 

გ. შეიმუშაოს სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესის პროექტი და ბიუჯეტი, აგრეთვე განსაზღვროს სკოლა-

კოლეჯის მისია დამფუძნებელთა კრებასთან შეთანხმებით; 

დ. უზრუნველყოს სწავლებისა და სწავლის მაღალი ხარისხი, სწავლის თანაბარი შესაძლებლობა 

ყველა მოსწავლისა და პროფესიული სტუდენტისათვის, მონაწილეობა მიიღოს პედაგოგიური 

საბჭოს მიერ სასწავლო გეგმის შემუშავებაში; 

ე. უზრუნველყოს სკოლა-კოლეჯი სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისათვის საჭირო ყველა 

პირობით და განავითაროს თვითშეფასების სისტემა; 

ვ. უზრუნველყოს სწავლისა და განვითარებისათვის უსაფრთხო და თანასწორუფლებიანი გარემოს 

შექმნა; 

ზ. გამოიყენოს ის მეთოდები და ფორმები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მოსწავლის, პროფესიული 

სტუდენტის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას და უზრუნველყოფენ მათ 

აუცილებელი ცოდნით; 

თ. უზრუნველყოს საზოგადოების ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში ეფექტური კავშირების 

დამყარებისა და განვითარების მიზნით; 

ი. იზრუნოს საკუთარ და სკოლა-კოლეჯის თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებაზე; 

კ. სკოლა-კოლეჯის მართვა განახორციელოს საჯაროობისა და გამჭვირვალობის პრინციპების 

საფუძველზე; 

ლ. რელევანტური წესით კათედრის გამგესთან ერთად დაესწროს გაკვეთილებს და შეაფასოს 

გაკვეთილის ხარისხი პედსაბჭოს სხდომაზე; 

მ. საგნობრივ კათედრებზე საკითხის გადაწყვეტის შეუძლებლობის შემთხვევაში მიიღოს საბოლოო 

გადაწყვეტილება; 

ნ. ვალდებულია ფსიქოლოგთან და სკოლა-კოლეჯის ექიმთან ერთად შეიმუშაოს ცხოვრების 

ჯანსაღი სტილისა და ფსიქოაქტიური საშუალებების ავადმოხმარების პრევენციული 

ღონისძიებები; 



ო. იყოს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მრჩეველი და დაეხმაროს მათ სკოლა-კოლეჯში 

უკეთ მოღვაწეობაში, მათი უნარის გათვალისწინებით დაეხმაროს ჟანსაღი მიდრეკილებების 

განვითარებაში, მომავალი პროფესიის არჩევაში, კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებაში; 

პ. ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში გააცნოს მშობლებს მოსწავლის მიერ გაკვეთილების 

გაცდენის შემთხვევაში მოსალოდნელი სავარაუდო შედეგები; 

ჟ. ხელი შეუწყოს კონკურენტუნარიანი სკოლა-კოლეჯის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას; 

რ. გამოიჩინოს თანაბარი ყურადღება მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის, მშობლის, 

მასწავლებლის ან სკოლა-კოლეჯში დასაქმებული სხვა პირის მიმართ განურჩევლად სქესის, რასის, 

ენის, რელიგიის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების, შეზღუდული შესაძლებლობებისა თუ სხვა ნიშნისა; 

ს. უზრუნველყოს სასკოლო დისციპლინის დაცვა ისეთი მეთოდების საშუალებით, რომლებიც არ 

ლახავს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის, მშობლის, მასწავლებლისა და სკოლა-კოლეჯში 

დასაქმებული სხვა პირების თავისუფლებასა და ღირსებას; 

ტ. აირჩიოს სკოლა-კოლეჯის პერსონალი კანონმდებლობით დადგენილი კვალიფიკაციისა და 

კომპეტენციის მიხედვით; 

უ. დაიცვას მოსწავლესთან, პროფესიულ სტუდენტთან, მშობელთან, მასწავლებელთან და სკოლა-

კოლეჯში დასაქმებულ სხვა პირებთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

ფ. ხელი შეუწყოს სკოლა-კოლეჯში ინკლუზიური განათლების დანერგვას; 

ქ. არ ეწეოდეს რელიგიურ და პოლიტიკურ პროპაგანდას; 

ღ. პირადი მიზნებისთვის არ გამოიყენოს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის, მშობლის, 

მასწავლებლის ან სკოლა-კოლეჯში დასაქმებული სხვა პირის ფიზიკური და ინტელექტუალური 

შრომა ან პოტენციალი, აგრეთვე პროფესიული ან ინსტიტუციური პრივილეგიები;  

ყ. კეთილსინდისიერად განკარგოს სკოლა-კოლეჯის ადამიანური, ფინანსური და მატერიალური 

რესურსები, უზრუნველყოს მათი მიზნობრივი გამოყენება; 

შ. არ გაავრცელოს მცდარი ინფორმაცია სკოლა-კოლეჯის თაობაზე; 

ჩ. შეინარჩუნოს სიმშვიდე კონფლიქტურ სიტუაციებში, მოისმინოს დაპირისპირებულ მხარეთა 

აზრი და მიიღოს ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება; 

ც. იზრუნოს მისი თანამდებობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ცოდნის 

გაღრმავებაზე; 

ძ. ყოველთვის იყოს პუნქტუალური და ეცვას მოწესრიგებულად; 

წ. ილაპარაკოს ეთიკური ნორმების შესაბამისი გამართული და გასაგები ენით. 
 

4.2 სკოლა-კოლეჯის თანამშრომლებთან ურთიერთობისას დირექტორი მოვალეა: 

4.2.1. პატივისცემით მოეპყრას თანამშრომლებს; 

ა. ითანამშრომლოს ყველა მასწავლებელთან და სკოლა-კოლეჯში დასაქმებულ სხვა პირებთან, 

გაითვალისწინოს მათი აზრები სკოლა-კოლეჯის განვითარების, ღონისძიებების დაგეგმვასა და 

განხორციელებაში; 

ბ. ითაოს მრჩევლის ფუნქცია სასწავლო პროცესში წარმოქმნილი სიძნელეების გადასალახად 

და, საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალურად მიაწოდოს თავისი შენიშვნები და შეთავაზებები 

მასწავლებლებსა და სკოლა-კოლეჯში დასაქმებულ სხვა პირებს; 

გ. შეუქმნას ყველა პირობა დამწყებ პედაგოგებს სასკოლო გარემოში ინტეგრაციისათვის; 

დ. უზრუნველყოს მასწავლებლების დროულად ინფორმირება ზოგადი განათლების სფეროში 

სიახლეების, დამხმარე პროფესიული ლიტერატურისა და პროფესიული განვითარების 

პროგრამების შესახებ; 

ე. ხელი შეუწყოს მასწავლებლებს ეროვნული და სასკოლო სასწავლო გეგმებით აგრეთვე 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული სასწავლო მიზნებისა და 

ამოცანების მიღწევაში. 
 

4.3. მოსწავლეებთან/პროფესიულ სტუდენტებთან დირექტორი მოვალეა: 



ა. იზრუნოს, რომ ყველა მოსწავლემ/პროფესიულმა სტუდენტმა მიიღოს ხარისხიანი 

განათლება; 

ბ. ხელი შეუწყოს მოსწავლეს/პროფესიულ სტუდენტს დემოკრატიული, სამოქალაქო და 

პატრიოტული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში; 

გ. პატივი სცეს მოსწავლეთა/პროფესიული განათლების სტუდნტთა აზრებს, შეუქმნას მათ 

ყველა პირობა იდეებისა და შეხედულებების თავისუფლად გამოსახატად; 

დ. დაეხმაროს მოსწავლეებს/პროფესიულ სტუდენტებს ჯანსაღი ცხოვრების წესისათვის 

აუცილებელი ღირებულებებისა და უნარ-ჩვევების განვითარებაში; 

ე. მოსწავლეებთან/პროფესიულ სტუდენტებთან ურთიერთობის დროს დაიცვას მორალური 

და ზნეობრივი ნორმები; 

ვ. არ გაუწიოს საკუთარი სკოლა-კოლეჯის მოსწავლეს/პროფესიულ სტუდენტს დამატებით 

ფასიანი საგანმანათლებლო მომსახურება გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

შემთხვევისა; 

ზ. იზრუნოს მოსწავლის/პროფესიული სტუდენტის ჯანმრთელობის, პირადი უსაფრთხოებისა 

და საკუთრების დაცვაზე სასწავლო პროცესის დროს. 
 

4.4 მშობლებთან ურთიერთობისას დირექტორი მოვალეა:  

ა. ხელი შეუწყოს მშობლების ჩართულობას სასწავლო პროცესში; 

ბ. მოთხოვნის შემთხვევაში შემთხვევაში, განმარტებები მისცეს მშობლებს სასკოლო სასწავლო 

გეგმის შესახებ; 

გ. ითანამშრომლოს მშობლებთან, საჭიროების შემთხვევაში ჩაატაროს მათთან 

ინდივიდუალური შეხვედრები; 

დ. მშობლებთან ურთიერთობა წარმართოს თავაზიანად და თანამშრომლობის ფორმით.  
 

4.5.  დირექტორი  უფლებამოსილია: 

ა.  მოითხოვოს საქართველოს კანონმდებლობისა დას სკოლა-კოლეჯის სამართლებრივი 

აქტების შესრულება;  

ბ. სკოლა-კოლეჯის განვითარებისათვის ითანამშრომლოს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან და სხვა ორგანიზაციებთან; 

გ. სკოლა-კოლეჯის მოსწავლეებს, გაუწიოს ეროვნული სასწავლო გეგმით 

გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო მომსახურება; 

დ. დაიცვას და განახორციელოს თავისი უფლებები მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესის მიხედვით. 

 

4.6. ეთიკის კოდექსის დარღვევა სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მიერ: 

ეთიკის კოდექსის დარღვევა იწვევს პასუხისმგებლობას სკოლა-კოლეჯის სამართლებრივი აქტების 

შესაბამისად.  
 

4.7 სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მოადგილე: 

ა. სკოლა-კოლეჯის დირექტორს ჰყავს ერთი ან ერთზე მეტი მოადგილე, რომელსაც 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სკოლა-კოლეჯის დირექტორი.  

ბ. დირექტორის მოადგილეს გააჩნია სკოლა-კოლეჯის დირექტორის იდენტური უფლებები და 

ვალდებულებები მცირე შეზღუდვის გათვალისწინებით.  

გ. დირექტორის მოადგილე არ არის უფლებამოსილი ისარგებლოს სკოლა-კოლეჯის წესდების მე-5 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებით. 

დ. დირექტორის მოადგილე თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს დირექტორთან შეთანხმებით 

ან მისი დავალებით, დირექტორის მიერ საკუთარ უფლებამოსილებათა შესრულების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში. 

ე. სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მოადგილე მოვალეა იცნობდეს დირექტორის უფლებებსა და 

ვალდებულებებს და თავისი უფლებამოსილება განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობისა და 

სკოლა-კოლეჯის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ ფარგლებში. 



ვ. დირექტორის მოადგილეს უფლება აქვს ისარგებლოს კანონით დადგენილი ყველა უფლებებით. 
 

4.8. პედაგოგიური საბჭო: 

ა. პედაგოგიური საბჭო არის სკოლა-კოლეჯის მასწავლებელთა თვითმმართველობის ორგანო, 

რომელშიც შედის სკოლა-კოლეჯის ყველა პედაგოგი. 

ბ. პედაგოგიურ საბჭოს ხელმძღვანელობს პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე. პედაგოგიური 

საბჭოს თავმჯდომარე იწვევს და წარმართავს საბჭოს სხდომებს. 

გ. პედაგოგიურ საბჭოში ყველა პედაგოგი სარგებლოს თანაბარი ხმის უფლებით. 

დ. პეაგოგიური საბჭოს სხდომის მოწვევა შესაძლებელია პედაგოგიური საბჭოს წევრთა ერთი 

მესამედის ინიციატივით; 

ე. საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი. 

ვ. პედაგოგიური საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ საერთო 

ხმების მესამედისა. 

ზ. საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი, სხდომაზე დამსწრეთა ვინაობა, კენჭისყრის შედეგები და 

მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება პედაგოგიური საბჭოს სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს 

აწერს საბჭოს თავმჯდომარე. 

თ. პედაგოგიურ საბჭოში, მის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე, იქმნება ცალკეული სამუშაო 

ჯგუფები, რომლებიც ასრულებენ საბჭოს დავალებებს და ანგარიშვალდებულნი არიან მის წინაშე. 

ი. პედაგოგიური საბჭოს ფუნქციებში შედის: 

 ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად დირექტორის მონაწილეობით შეიმუშაოს სასკოლო 

სასწავლო გეგმები და პროფესიულ პროგრამები. 

 საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად განიხილოს სსიპ „ეროვნული სასწავლო გეგმების და 

შეფასების ცენტრის“ მიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებიდან პედაგოგების მიერ 

შერჩეული, სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი სახელმძღვანელოების ნუსხა. 
 

4.9 ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახური/ხარისხის მენეჯერი: 

ა. სკოლა კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მოწოდებულია კონტროლი 

გაუწიოს სკოლა-კოლეჯის მიზნებისა და ამოცანების მაღალხარისხოვნად შესრულებას. მუდმივად 

იზრუნოს განათლების ხარისხის ამაღლებასა და განვითარებაზე. 

ბ. გაუწიოს კონსულტაციები დირექციას პრობლემური საკითხების გადაწყვეტისას; 

გ. აწარმოოს საგაკვეთილო პროცესის მონიტორინგი; 

დ. შეიმუშაოს სტატისტიკა საქმიანობის სპეციფიკის შესახებ; 

ე თვალყური ადევნოს კათედრების მუშაობას;  

ვ. ხელი შეუწყოს სკოლას ავტორიზაციის პირობებისა და პეადაგოგების სასერტიფიკაციო 

გამოცდების მომზადებაში. 

ზ. შეიმუშავოს სტრატეგია არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით; 

თ. თვალყური ადევნოს და კოორდინირება გაუწიოს კათედრების მუშაობას; 

ი. შეისწავლოს მასწავლებელთა ინდივიდუალური პორტფოლიოები და მონიტორინგი გაუწიოს 

მათ წარმოებას; 

კ. შეისწავლოს, გააანალიზოს და დაადგინოს მასწავლებელთა რეიტინგები; 

ლ. უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელოს ყველა სხვა მოქმედება, რომელიც მიმართული 

იქნება სკოლა-კოლეჯის მიზნებისა და ამოცანების მაღალხარისხოვნად შესრულებისაკენ და 

მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა განათლების ხარისხის ამაღლებისა და განვითარებისაკენ. 

მ. ხარისხის მართვისა და ინოვაციების სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი 

ნ. ხარისხის მართვისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსს ნიშნავს სკოლა-კოლეჯის დირექტორი. 

ო. ხარისხის მართვისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი ექვემდებარება სკოლა-კოლეჯის 

დირექტორს. 

 

4.10. სკოლა-კოლეჯის ბუღალტერი მოვალეა: 

ა. ჯეროვნად, დროულად, ხარისხიანად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს მისთვის 

მინდობილი სამუშაო; 



ბ. აწარმოოს საბუღალტრო დოკუმენტაცია; 

გ. იტვირთოს პასუხისმგებლობა ფინანსური ოპერაციებისა და ანგარიშების წარმოებაზე.  
 

4.11 კურატორი სარგებლობს  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა უფლებით; 

კურატორი მოვალეა: 

ა. დილით დაუგვიანებლად, სწავლის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე გამოცხადდეს სკოლა-

კოლეჯში და სასწავლო დღის დასრულებამდე არ დატოვოს მოსწავლეები; 

ბ. ყოველდღიურად აღრიცხოს კლასის მოსწავლეთა დასწრება და შეძლებისდაგვარად 

გამოავლინოს მათ მიერ ცალკეული გაკვეთილების გაცდენები (რის შესახებაც უნდა აცნობოს 

სკოლა-კოლეჯის დირექციას); 

გ. ყოველი დღის პირველი გაკვეთილის ბოლოს აცნობოს მოსწავლის მშობელს/კანონიერ 

წარმომადგენელს მისი სკოლა-კოლეჯში გამოუცხადებლობის შესახებ; 

დ. ყოველი დღის ბოლოს აწარმოოს მოსწავლეთა სიის გადამოწმება და მათი  Nსკოლა-

კოლეჯიდან წასვლის შესახებ აცნობოს  მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს; 

ე. გაკვეთილებს შორის დასვენებებზე თვალყური ადევნოს კლასს; 

ვ. გააკონტროლოს სამასწავლებლოდან ჟურნალის გატანა და დაბრუნება; 

ზ. დროულად აცნობოს დაინტერესებულ პირებს დირექციის გადაწყვეტილებები და 

სიახლეები; 

თ. გააცნოს მშობლებს მათი შვილების ყოველთვიური აკადემიური მოსწრება სკოლა-კოლეჯში 

არსებული რეიტინგული ფორმის სახით და კორპორატიული მოკლე ტექსტური შეტყობინებების 

მეშვეობით; 

ი. მოიწვიოს მშობელთა კრება სემესტრში ერთხელ; 

კ. მოსწავლე გაკვეთილებიდან გაათავისუფლოს მხოლოდ დირექციის თანხმობის შემდეგ; 

ლ. გააკონტროლოს მასწავლებელთა მიერ ჟურნალის წარმოების სისტემატურობა; 

მ. გაითვალიწინოს საკლასო ჟურნალის წარმოების წესები. მათი დარღვევის შემთხვევაში 

აცნობოს დირექციას და შეცდომა გაასწოროს დადგენილი წესით; 

ნ. სემესტრის დამთავრებამდე ათი დღით ადრე ადმინისტრაციას გადასცეს პროგრამით 

გათვალისწინებული საათების ერთი მესამედის გამცდენ ბავშვთა სია და უზრუნველყოს მათი 

გამოცხადება დანიშნულ გამოკითხვებზე და გააკონტროლოს გამოცხადებულ და არგამოცხადებულ 

ბავშვთა საბოლოო შეფასება; 

ო. თუ მიმდინარე პროგნოზით მოსწავლის სემესტრული და შემდეგ საბოლოო შეფასება არ 

შეესაბამება გამსვლელ ქულას, ვალდებულია გააფრთხილოს მშობელი მოსალოდნელი შედეგების 

შესახებ; 

პ. დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური ან სხვა პრობლემების გადაჭრაში.  

ჟ. მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში უზრუნველყოს მოსწავლის აკადემიური 

მოსწრებისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მოსწავლის მიმღები 

სკოლისათვის;  

რ. ყოველი სემესტრის და წლის ბოლოს მოსწავლეების ნიშნები დროულად და ზუსტად 

შეიტანოს სასკოლო ნიშნების ფურცელში;  

ს. წლის ბოლოს მოაწესრიგოს მოსწავლის პირადი საქმე; 

ტ. ექსკურსიის მოწყობის სურვილის შემთხვევაში განცხადებით მიმართოს დირექტორს. 

ექსკურსია უნდა იყოს მიზანმიმართული, შემეცნებითი და აუცილებლად დამსახურებული 
 

მუხლი 5. პედაგოგთა (საგნის ან საგანთა ჯგუფის მასწავლებელი, საგნობრივი კათედრის გამგე) 

უფლება-მოვალეობანი: 

პედაგოგი შეირჩევა ღია კონკურსის წესით, სკოლა-კოლეჯის დირექტორისა და საგნობრივი 

კათედრის გამგის მიერ, საგნობრივ კათედრაზე მიღებული შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით. 

5.1 პედაგოგს უფლება აქვს: 

ა. თანაბარ პირობებში, დისკრიმინაციის გარეშე, დადგენილი წესით, სამუშაო დროს 

ისარგებლოს სკოლა-კოლეჯის მიერ აღიარებული ყველა უფლებითა და თავისუფლებით, აგრეთვე 

სკოლა-კოლეჯის ყველა რესურსით;  



ბ. პირადად ან არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობა მიიღოს სკოლა-კოლეჯის 

მართვაში;  

გ. მოითხოვოს და მიიღოს სკოლა-კოლეჯის მიერ მასთან დაკავშირებული საკითხის 

გადაწყვეტისას ცალკეული აზრის მოსმენისა და განხილვაში უშუალოდ ან წარმომადგენლის 

მეშვეობით მონაწილეობის შესაძლებლობა;  

დ. კანონით დადგენილი წესით, მოიძიოს, მიიღოს, შექმნას, შეინახოს დაამუშაოს, გაავრცელოს 

ინფორმაცია და იდეები, აგრეთვე გამოიყენოს სკოლა-კოლეჯის რესურსები ინფორმაციისა და 

იდეების მოსაძიებლად, მისაღებად, შესაქმნელად, შესანახად, დასამუშავებლად ან 

გასავრცელებლად, საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის “ზოგადი განათლების სესახებ” 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით;  

ე. იქონიოს სწავლის, სწავლებისა და კვლევის აკადემიური თავისუფლება იმ ფარგლებში, 

რომელიც არ ეწინააღმდეგება ეროვნული სასწავლო გეგმით დასახული მიზნების მიღწევას 

ვ. ისარგებლოს წინასწარ შეტყობინების საფუძველზე სკოლა-კოლეჯის ტერიტორიაზე 

კანონით დადგენილი წესით შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებით;  

ზ. მოითხოვოს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა მას არ შეიძლება მოეთხოვოს გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია თავის პირად ცხოვრებაზე; დაუშვებელია მასწავლებლის პირადი ცხოვრების, კერძო 

კომუნიკაციის, აგრეთვე მასწავლებლის პირად სარგებლობაში გადაცემული, სკოლა-კოლეჯის 

საკუთრებაში არსებული ქონების ხელშეუხებლობის უფლების თვითნებური შეზღუდვა 

თ. დადგენილი წესით ისარგებლოს რწმენის, აღმსარებლობის, სინდისის თავისუფლებით, 

ნებისმიერი ან არცერთი რწმენისა თუ მსოფლმხედველობის ნებაყოფლობით არჩევის ან შეცვლის 

უფლებით.  

ი. მოითხოვოს დაწესებულების გამართული მუშაობისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა;  

კ. აიმაღლოს კვალიფიკაცია, რისთვისაც 6 წელიწადში ერთხელ უფლებამოსილია მოითხოვოს 

ანაზღაურების გარეშე შვებულება 1 წლამდე ვადით, სამუშაო ადგილის შენარჩუნებით და 

ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით;  

ლ. გაერთიანდეს სკოლა-კოლეჯის პედაგოგიურ საბჭოში, რომლის ყველა წევრი სარგებლობს 

თანაბარი ხმის უფლებით. 

 

5.2 მასწავლებელი ვალდებულია: 
 

ა. სამუშაოზე მიღებისას წარმოადგინოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული აუცილებელი 

დოკუმენტაცია; 

ბ. მკაცრად დაიცვას საქართველოს ორგანული კანონით “საქართველოს შრომის კოდექსით”, 

სხვა საკანონმდებლო აქტებით, სკოლა-კოლეჯის წესდებით, შინაგანაწესითა და შრომითი 

ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული ვალდებულებები; 

გ. კვალიფიკაციის ამაღლების შემთხვევაში სკოლა-კოლეჯის დირექციას წარუდგინოს 

დამადასტურებელი დოკუმენტი იმისა, თუ სად და რა ვადით უნდა გაიაროს მან საკვალიფიკაციო 

კურსები; 

დ. ხელი შეუწყოს სკოლა-კოლეჯის დირექტორისა და საგნობრივი კათედრის გამგის მიერ 

რელევანტური წესით შერჩეული გაკვეთილების ჩატარებას. 

 

 

5.3 ზოგადსაგანმანათლებლო საგნის მასწავლებელი ვალდებულია: 

ა. დააკმაყოფილოს შესაბამისი პედაგოგიური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 

ბ. შეასრულოს სკოლა-კოლეჯის წესდებით გათვალისწინებული მოთხოვნები და დაიცვას 

სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესი; 

გ. დაიცვას სკოლა-კოლეჯის მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა პიროვნული ღირსებები, 

არ დაუშვას ფიზიკური და ფსიქიკური ძალადობის გამოყენება მათ მიმართ; 

დ. მონაწილეობა მიიღოს კონფლიქტების გარკვევასა და დარეგულირებაში; 

ე. იზრუნოს პროფესიულ განვითარებაზე; 

ვ. მისცეს მოსწავლეებს, პროფესიულ სტუდენტებს ხარისხიანი განათლება; 



ზ. შექმნას მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა მიერ ღრმა და მყარი ცოდნის მიღებისათვის 

აუცილებელი პირობები; 

თ. დაიცვას დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამა;  

ი. განახორციელოს ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობა სსიპ უფლებამოსილი სახელმწიფო 

დაწესებულების მიერ რეკომენდირებული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებით; 

კ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისათვის/პროფესიული 

სტუდენტებისათვის შექმნას სწავლისა და შეფასების შესაბამისი პირობები; 

ლ. არ დაუშვას არამეცნიერული შეხედულების ან თეორიის, როგორც მეცნიერული თეორიის ან 

ფაქტის სწავლება; 

მ. ჰქონდეს თვითშეფასების სისტემა; 

ნ. მაქსიმალურად უზრუნველყოს სწავლის დროს სკოლა-კოლეჯის ტერიტორიაზე მყოფი 

მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის უსაფრთხოება; 

ო. დროულად გამოცხადდეს სკოლა-კოლეჯში და არ დააგვიანოს გაკვეთილზე; 

პ. გაკვეთილზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში წინასწარ (ერთი დღით ადრე მაინც) 

აცნობოს დირექციას ამის შესახებ; 

ჟ. გაკვეთილის დაწყებისთანავე ჩაატაროს სასკოლო ჟურნალში მოსწავლეთა, პროფესიულ 

სტუდენტთა აღრიცხვა; 

რ. აწარმოოს საკლასო ჟურნალი სისტემატურად და მოაწესრიგოს თავისი საგნის სწავლების 

ირგვლივ წარმოქმნილი საკითხები; 

ს. მონაწილეობა მიიღოს სემესტრული და საგამოცდო ტესტების შედგენისას; 

ტ. ყოველგვარი დისციპლინური დარღვევის თავიდან ასაცილებლად, ჩაატაროს გაკვეთილები 

მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა უფლება-მოვალეობების გათვალისინებით; 

უ. მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მიერ დისციპლინური დარღვევისას, როდესაც 

შეუძლებელია მათი კლასში გაჩერება, კლასიდან დათხოვნის შემთხვევაში, ჩააბაროს ისინი 

დირექციის ან დისციპოლინური კომიტეტის წარმომადგენელს; 

ფ. გაკვეთილის მსვლელობის დროს არ გაუშვას მოსწვლე/პროფესიული სტუდენტი მისი 

მოთხოვნის საფუძველზე (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევისა); 

ქ. ნებისმიერ შემთხვევაში, გაკვეთილიდან გამოშვებული ბავშვის უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებლობა ეკისრება მასწავლებელს; 

ღ. მკაცრად დაიცვას მოსწავლეებთან, პროფესიულ სტუდენტებთან და მშობლებთან 

ურთიერთობისას მიმართვის კორექტული ფორმები; 
 

5.4. პროფესიული საგნის მასწავლებელი ვალდებულია: 

ა. დააკმაყოფილოს შესაბამისი პროფესიული და პედაგოგიური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 

ბ. მკაცრად დაიცვას საქართველოს ორგანული კანონით “საქართველოს სრომის კოდექსით, 

სკოლა-კოლეჯის შენაგანაწესითა და შრომითი ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული 

ვალდებულებები; 

გ. უზრუნველყოს სკოლა-კოლეჯის მიერ დამტკიცებული თითოეული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ათვისება, მისი მიზნების, მოცულობის (კრედიტ-საათების) და მეთოდოლოგიის 

შესრულება და შედეგის მიღწევა; 

დ. მოახდინოს საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამების შესწავლა და ათვისება 

შესაბამისი პროფესიული სასწავლო პროგრამების (სილაბუსების) მიხდვით, რომლებიც 

შედგენილია პროფესიული განათლების კრედიტებით გაანგარიშების სისტემის შესაბამისად; 

პროფესიული სტუდენტების შეფასება აწარმოოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

სისტემის მიხედვით. 
 

4.5. მასწავლებლის მოსწავლეებთან, პროფესიულ სტუდენტებთან ურთიერთობა 

მასწავლებელი: 

ა. ითავსებს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მრჩევლის ფუნქციას სასწავლო პროცესში 

წარმოქმნილი სირთულეების გადასალახად;  



ბ. არ აყენებს მოსწავლეს, პროფესიული სტუდენტს სიტყვიერ ან ფიზიკურ შეურაცხყოფას და 

არ ახდენს მათზე ემოციურ (ფსიქოლოგიურ) ზეწოლას; 

გ. არ უწევს საკუთარ მოსწავლეს, პროფესიული სტუდენტის დამატებით ფასიან 

საგანმანათლებლო მომსახურებას, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა; 

დ. ინარჩუნებს სიმშვიდეს კონფლიქტურ სიტუაციებში, ისმენს მოსწავლეთა, პროფესიულ 

სტუდენტთა აზრებს და იღებს ობიექტურ და სამართლიან გადაწყვეტილებებს; 

ე. სასწავლო პროცესის განმავლობაში ზრუნავს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის 

ჯანმრთელობის, პირადი უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვაზე; 

ვ. მაგალითს აძლევს და ეხმარება მოსწავლეებს, პროფესიულ სტუდენტებს ჯანსაღი 

ცხოვრების წესისათვის აუცილებელი ღირებულებებისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში; 

ზ. მოსწავლეებთან, პროფესიულ სტუდენტებთან ურთიერთობის დროს, იცავს მორალურ და 

ზნეობრივ ნორმებს; 

თ. პატივს სცემს მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა აზრებს, უქმნის მათ ყველა პირობას 

იდეებისა და შეხედულებების თავისუფლად გამოსახატად; 

ი. არ ეწევა მოსწავლეებთან, პროფესიულ სტუდენტებთან რელიგიურ და პოლიტიკურ 

პროპაგანდას; 

კ. არ იყენებს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის ფიზიკურ და ინტელექტუალურ შრომას 

ან პოტენციალს პირადი მიზნებისათვის; 

ლ. იჩენს თანაბარ ყურადღებას ყველა მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მიმართ, 

განურჩევლად სქესის, რასის, ენის, რელიგიის, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური 

კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის ან სხვა ნიშნისა. ზრუნავს, რომ ყველა მოსწავლემ, 

პროფესიულმა სტუდენტმა მიიღოს ხარისხიანი განათლება მათი სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებისა თუ შეზღუდული შესაძლებლობების მიუხედავად. 

 

4.6. მასწავლებლის მშობლებთან ურთიერთობა 

მასწავლებელი: 

ა. თანამშრომლობს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მშობელთან. საჭიროების 

შემთხვევაში აწყობს მასთან ინდივიდუალურ შეხვედრებს და თავაზიანია მასთან 

ურთიერთობისას; 

ბ. ყოველი სასწავლო სემესტრის დასაწყისში განმარტებებს აძლევს მშობლებს სასწავლო 

გეგმისა და მის მიერ არჩეული სწავლების მეთოდების შესახებ.; 

გ. მოთხოვნისა და საჭიროების შესაბამისად, მშობელს დროულად და ინდივიდუალურად  

აწვდის ინფორმაციას მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ.; 

დ. თუ ის კლასის დამრიგებელია, აქვს ყველა მშობლის საკონტაქტო ინფორმაცია, რათა, 

საჭიროების შემთხვევაში, დროულად შეძლოს მათთან დაკავშირება. 
 

5.7. მასწავლებლის ურთიერთობა სკოლა-კოლეჯის დირექციასთან, სხვა მასწავლებლებთან და 

სკოლა-კოლეჯში დასაქმებულ პირებთან.  

ა. თანაბარი პატივისცემით ეპყრობა დირექციას, მასწავლებლებსა და სკოლა-კოლეჯში 

დასაქმებულ სხვა პირებს, მიუხედავად მათი პროფესიული გამოცდილებისა თუ პიროვნული 

თავისებურებებისა; 

ბ. უზიარებს შეძენილ ცოდნასა და გამოცდილებას კოლეგებს და თანამშრომლობს მათთან; 

გ. თანამშრომლობს დირექციასთან და თავისი წვლილი შეაქვს სკოლა-კოლეჯის 

განვითარებისათვის  დაგეგმილ ღონისძიებებში. 

 

5.8. ეთიკის კოდექსის დარღვევა 

მასწავლებლის მიერ ეთიკის კოდექსის უხეში ან სისტემატური დარღვევა იწვევს 

პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის, სკოლა-კოლეჯის სამართლებრივი აქტებისა 

და მასწავლებელთან დადებული შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად. 

 

 



5.9. საგნობრივი კათედრის გამგე 

5.9.1 სარგებლობს საქართველოს კანონმდებლობით სკოლა-კოლეჯის მიერ დადგენილი ყველა 

უფლებითა და თავისუფლებით, რაც გათვალისწინებულია სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესით; 

5.9.2 საგნობრივი კათედრის გამგე ვალდებულია: 

ა. გარდა ზემოთჩამოთვლილი ზოგადი დებულებებისა, საკუთარ თავზე აიღოს სკოლა-

კოლეჯის მოცემული საგნის სწავლების სწორი ორგანიზება; 

ბ. მოახდინოს კათედრის წევრების გაერთიანება-თანამშრომლობა სკოლა-კოლეჯის 

შინაგანაწესის ფარგლებში; 

გ. ჩაატაროს კათედრის შეხვედრები სემესტრში 2-ჯერ მაინც; 

დ. გააცნოს კათედრის წევრებს სკოლა-კოლეჯში მოცემული საგნის სწავლების სიახლეები; 

ე. მოახდინოს კათედრის წევრთა მუშაობის სემესტრული შემოწმება; 

ვ. მოახდინოს და ჩაიბაროს კათედრის წევრებისაგან მიმდინარე მუშაობის ანგარიშები; 

ზ. დაეხმაროს კათედრის წევრებს საგნის ირგვლივ წარმოქმნილი პრობლემების მოგვარებაში; 

თ. სემესტრის ბოლოს აცნობოს დირექციას მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა შედეგების 

კვლევის ანალიზი; 

ი. უზრუნველყოს კათედრის წევრთა და მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა მონაწილეობა 

სკოლა-კოლეჯის კონფერენციებში ან ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო კონკურსებში; 

კ. უზრუნველყოს მორიგეობის გრაფიკი (რომელიც საჯაროა სკოლა-კოლეჯის 

საზოგადოებისათვის), რა დროსაც ნებისმიერ მოსწავლეს, პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია 

მიიღოს კონსულტაცია მისთვის სასურველ საკითხზე. 

 

5.10. დამხმარე პერსონალის უფლება-მოვალეობანი 

მთლიანად მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობითა და შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ, 

სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესის შესაბამის პუნქტებს და ძალაშია სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესის 

ფარგლებში. 

 

5.11. დისციპლინის დარღვევა და დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

ა. შრომის დისციპლინის დარღვევა, ე. ი. თანამშრომლის მიზეზით მასზე შრომის 

ხელშეკრულებით, სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესით და სხვა საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე 

აქტებით დაკისრებულ მოვალეობათა შეუსრულებლობა ან არასათანადოდ შესრულება 

განაპირობებს მის მიმართ დისციპლინური ზემოქმედების, აგრეთვე მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა ზომების გამოყენებას; 

ბ. დირექტორის ან დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას შემდეგი სახის დისციპლინური სასჯელები: 

 შენიშვნა; 

 საყვედური; 

 სასტიკი საყვედური; 

 დაბალანაზღაურებად თანამდებობაზე გადაყვანა 3 თვემდე ვადით; 

 სამსახურიდან დათხოვნა; 

გ. ზემოხსენებული  დისციპლინური სახდელები შემუშავებულია  სკოლა-კოლეჯის მიერ; 

დ. თუ თანამშრომელი 10 (სამსახურის დატოვების მეორე სამუშაო დღიდან) სამუშაო დღეზე მეტი 

ხნით თვითნებურად მიატოვებს სამსახურს, მასთან ავტომატურად წყდება შრომითი 

ხელსეკრულება. 
 

მუხლი 6. მოსწავლის ქცევის წესები 

6.1. მასწავლებელთან და სკოლა-კოლეჯში დასაქმებულ სხვა პირთან დამოკიდებულება: 

ა. მოსწავლე, პროფესიული სტუდენტი ყოველთვის თავაზიანია მასწავლებელთან და სკოლა-

კოლეჯში დასაქმებულ სხვა პირთან ურთიერთობაში, არ აყენებს მათ შეურაცხყოფას; 

ბ. ემორჩილება სკოლა-კოლეჯის დირექტორის, მასწავლებლის, სკოლა-კოლეჯში 

დასაქმებული სხვა პირის კანონიერ მითითებებს. 
 



6.2. სხვა მოსწავლეებთან დამოკიდებულება 

თავაზიანად ეპყრობა სხვა მოსწავლეებს, თავს იკავებს მათთან ძალადობის მუქარისაგან, 

ცილისმწამებლური ან დამცინავი განცხადბებისაგან და არ აყენებს მათ შეურაცხყოფას. 

 

6.3. მოსწავლის/პროფესიული სტუდენტის ჩაცმულობა 

მოსწავლე, პროფესიული სტუდენტი სკოლა-კოლეჯში ცხადდება ზოგადსაგანმანათლებლო და 

პროფესიული დაწესებულებებისათვის შესაფერისი სამოსითა და აქსესუარებით.  

 

6.4. მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის ქცევა სკოლა-კოლეჯის ტერიტორიაზე, სასწავლო 

პროცესისა და სასკოლო ღონისძიებების დროს 

მოსწავლე, პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია: 

ა. დროულად გამოცხადდეს გაკვეთილზე ან სკოლა-კოლეჯის მიერ ორგანიზებულ სხვა 

საგანმანათლებლო ღონისძიებაზე; 

ბ. გაკვეთილზე ყოფნისას, ჰქონდეს სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი ნივთები; 

გ. გამოხატოს აზრები და შეხედულებები სხვა პირთა უფლებების შელახვის გარეშე; 

დ. არ გამოიყენოს მობილური ტელეფონი ან სხვა ტექნიკური საშუალებები სასწავლო პროცესის 

დროს,  კერძოდ: სასწავლო პროცესის დაწყებამდე ქსელიდან გამორთული მობილური ტელეფონი 

ან სხვა ტექნიკური საშუალება სასწავლო დღის ბოლომდე ჩააბაროს ადმინისტრაციას.  

ე. ხელი არ შეუშალოს მასწავლებელსა და სხვა მოსწავლეებს, პროფესიულ სტუდენტებს 

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას; 

ვ. პატივი სცეს სხვის აზრსა და აკადემიურ ნაშრომს, სხვისი ინტელექტუალური საქმიანობის 

შედეგად შექმნილი პროდუქტი არ გაასაღოს თავისად; 

ზ. არ ეწეოდეს რელიგიურ და პოლიტიკურ პროპაგანდას; 

თ. არ დატოვოს გაკვეთილი მასწავლებლის ნებართვის გარეშე; 

ი. გაუფრთხილდეს და არ დააზიანოს საკუთარი, სხვა პირთა და სკოლა-კოლეჯის ქონება; 

კ. დაიცვას პირადი ჰიგიენის ნორმები, აგრეთვე სისუფთავე სკოლა-კოლეჯში და მის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე. 

 

6.5. სკოლა-კოლეჯში აკრძალული ნივთები 

სკოლა-კოლეჯში აკრძალულია შემდეგი ნივთების შემოტანა: 

ა. თამბაქოს ნაწარმი; 

ბ. ყველანაირი სახის იარაღი ან ისეთი ბასრი ნივთები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული 

იქნას იარაღად; 

გ.  სანთებელა ან ასანთი; 

დ. ალკოჰოლური პროდუქცია; 

ე. ტექნიკური საშუალებები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სასწავლო  პროცესს; 

ვ. ძვირადღირებული ნივთები ან დიდი ოდენობის ფული; 

ზ. აზარტული თამაშის საშუალებები; 

თ. უხამსობის ამსახველი ნივთები; 

ი. ნარკოტიკული საშუალებები; 

კ. ასაფეთქებელი და მომწამლავი ნივთიერებები; 

ლ. ფსიქოტროპული საშუალებები ექიმის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. 

 

6.6. მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის უფლება-მოვალეობანი: 

ა. მოსწავლე, პროფესიული სტუდენტი მოდის სკოლა-კოლეჯში დაუგვიანებლად და ესწრება 

ყველა გაკვეთილს; 

ბ. მოსწავლეს, პროფესიულ სტუდენტს ეკრძალება გაკვეთილების თვითნებური დატოვება. 

საპატიო მიზეზით სკოლა-კოლეჯიდან წასვლის ნებას იძლევა დირექცია; 

გ. გაკვეთილზე მობილური ტელეფონით სარგებლობა დაუშვებელია. მოსწავლემ, 

პროფესიულმა სტუდენტმა გაკვეთილის დაწყების წინ უნდა გამორთოს მობილური ტელეფონი და 

აპარატით ისარგებლოს მხოლოდ შესვენებაზე. 



 დ. მოსწავლეს, პროფესიულ სტუდენტს გაცდენა საპატიოდ ჩაეთვლება: 

 თუ იგი გამოწვეულია ავადმყოფობით; 

 სამედიცინო გამოკვლევებით; 

 ახლო ნათესავის გარდაცვალებით;  

 მოკლევადიანი მოგზაურობით, რომელიც 1 სასწავლო წლის განმავლობაში არ აღემატება 30 

დღეს.  

 ვალდებულებით, გამოცხადდეს ოფიციალურ სახელმწიფო დაწესებულებებში;  

 ოჯახის წევრების ავადმყოფობისას, მათზე ზრუნვის აუცილებლობით ან სხვა 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში; 

 როცა მონაწილეობას იღებს ისეთ ღონისძიებებში, რომელიც ეხება მისი უნარისა და ცოდნის 

გაღრმავებას ან წარმოჩენას; 

 ასევე როცა საქმე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს. 

 კანონმდებლობით გატვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

ე. საშუალო და საბაზო, ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურის მოსწავლის მიერ არასაპატიო 

მიზეზით კონკრეტული საგნისათვის ერთი სასწავლო წლის მანძილზე გათვალისწინებული 

საათების 1/5-ის გაცდენის, ან საპატიო მიზეზით ერთი სასწავლო წლის მანძილზე 

გათვალისწინებული საათების 1/2-ის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლე ამ საგანში არ იღებს საგნის 

წლიურ ნიშანს და აღნიშნულ საგანში შეფასებას იღებს ექსტერნატის გამოცდის იმ საგანში 

მომსახურების ხელახლა გაწევის საფუძველზე; 

ვ. წლიური ბარიერის გადაულახაობის შემთხვევაში, მასწავლებლის მიერ მოსწავლეს ეძლევა  

საზაფხულო დავალება ე.წ. ‘საშემოდგომო”, რომელიც მომავალი სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი 

კვირით ადრე ბარდება სასკოლო საგამოცდო კომისიასთან (გამოცდას ესწრება საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს – საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრის წარმომადგენელი); 

ზ. ეკრძალება ნებისმიერი სახის სიტყვიერი და ფიზიკური ძალადობა, რომელსაც თან ახლავს 

პიროვნების მორალური და ფიზიკური ხელყოფა.  

თ. ვალდებულია დაიცვას სისუფთავე როგორც თავის საკლასო ოთახში, ისე სკოლა-კოლეჯის 

მთელ ტერიტორიაზე და მის გარეთ; 

ი. დაუშვებელია სხვისი ქონების ხელყოფა. აკრძალულია ნებისმიერ ოთახში შესვლა და 

მფლობელის ნებართვის გარეშე რაიმე ნივთის აღება; 

კ. ვალდებულია არ დაუშვას სასკოლო ინვენტარის განზრახ დაზიანება. Aამ შემთხვევაში 

მოსწავლეს, პროფესიულ სტუდენტს, რომლის მიზეზითაც მოხდა ნივთის დაზიანება, ეკისრება 

მატერიალური პასუხისმგებლობა; 

ლ. სკოლა-კოლეჯში სავალდებულო ფორმის არარსებობის შემთხვევაში, ვალდებულია 

სასწავლო დაწესებულებაში გამოცხადდეს შესაბამისი ჩაცმულობით;  

მ. სარგებლობს ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლებით 

ნ. აქვს პირადი ცხოვრების (პირადი ნივთების, ჯამნრთელობის, ფოსტის) ხელშეუხებლობის 

უფლება სკოლა-კოლეჯში დადგენილი დისციპლინის ფარგლებში.  

ო. აქვს უფლება, სრულად იყოს ინფორმირებული საკუთარი აკადემიური მოსწრების შესახებ. 

 

6.7. პასუხისმგებლობა წინამდებარე წესების დარღვევისათვის: 

ა. ზემოაღნიშნული ვალდებულებების შესრულების დარღვევა განიხილება სამ კატეგორიად: 

 მსუბუქი დარღვევა – რომლის შემთხვევაშიც მოსწავლემ, პროფესიულმა სტუდენტმა 

შეიძლება მიიღოს სიტყვიერი გაფრთხილება; 

 ნაკლებად მძიმე დარღვევა – ამ კატეგორიისათვის გამოყენებული იქნება საყვედური; 

 მძიმე დარღვევა – ამ კატეგორიაში ჩაითვლება ისეთი მძიმე კატეგორიის 

მართლსაწინააღმდეგო ქცევა, როგორიცაა: ძალადობა, ალკოჰოლის, თამბაქოს, იარაღის, 

გასართობი საშუალებების გამოყენება; სხვისი ნივთის დაუკითხავად აღება. ამ კატეგორიის 

გადაცდომებიისთვის დისციპლინური კომიტეტეტი აწესებს შემდეგ სანქციებს: 

ბ. მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის დროებითი დათხოვნა სკოლა-კოლეჯიდან 5-10 დღემდე 

ვადით; 



გ. მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის სკოლა-კოლეჯიდან გარიცხვა. 
 

6.8 დარღვევის გამოვლენის შემდეგ, ჩატარებული მოკვლევის დროს დისციპლინური კომიტეტი 

მიმართავს დისციპლინური დევნის ისეთ მეთოდებს, რომელიც დაფუძნებულია მოსწავლის, 

პროფესიული სტუდენტისა და მასწავლებლის თავისუფლებისა და ღირსების პატივისცემაზე.  

მძიმე დარღვევის გამოვლენისას, დისციპლინური კომიტეტი აუცილებლობის შემთხვევაში 

მიმართავს უფლებამოსილ ორგანოს ან პირს ჩხრეკის ჩასატარებლად. მძიმე დარღვევის 

გამოვლენისას, დისციპლინური კომიტეტი აგრძელებს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის 

დისციპლინურ დევნას იმ ქმედებისათვისაც, რომელიც მან ჩაიდინა სკოლა-კოლეჯის დროისაგან 

თავისუფალ დროს ან სკოლა-კოლეჯის ტერიტორიის გარეთ, თუ სკოლა-კოლეჯს ექნება 

დასაბუთებული ინტერესი;  

დისციპლინური კომიტეტი დამრღვევს აძლევს შემდეგ უფლებებს: 

ა. მოსწავლეს, პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მასთან დაკავშირებული საკითხების 

გადაწყვეტისას დისციპლინური კომიტეტის სხდომაზე ან პედსაბჭოზე წარდგეს მშობელთან 

ერთად; 

ბ. დისციპლინური დევნისას მოსწავლეს, პროფესიულ სტუდენტს აქვს დუმილის უფლება, თუმცა, 

ეს არ ათავისუფლებს მას  დისციპლინური პასუხისმგებლობისაგან.  

მშობლისათვის მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მიერ Dდისციპლინის დარღვევის შესახებ 

ინფორმაციის დროული მიწოდების მიზნით დისციპლინური კომიტეტი აწესებს სკოლა-კოლეჯის 

შინაგანაწესის დარღვევის დამადასტურებელი წერილობითი შეტყობინების ბლანკს, რომელსაც 

აქვს დისციპლინური სახდელის ფორმა და აღნიშნავს იმას, რომ სკოლა-კოლეჯი აძლევს მათ 

სერიოზულ და კატეგორიულ გაფრთხილებას. სამი ამგვარი წერილობითი შეტყობინების მიღების 

შემთხვევაში დისციპლინური კომიტეტი განიხილავს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის 

სკოლა-კოლეჯიდან როგორც დროებით, ისე სრულად დათხოვნის შესაძლებლობას.  

სკოლა-კოლეჯში აღრიცხულ დისციპლინურ დარღვევებს დისციპლინური კომიტეტი განიხილავს 

დარღვევის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში შეკრებებზე. მიმდინარე 

პერიოდის განმავლობაში განხილვა მოხდება დარღვევების დამაფიქსირებელი ოქმების 

საფუძველზე. 

გ. დისციპლინური კომიტეტი განსაკუთრებულ, გამონაკლის შემთხვევაში უფლებას იტოვებს 

აღნიშნულ დარღვევაზე რეაგირება მოახდინოს დაუყოვნებლივ, დისციპლინური კომიტეტის წევრი 

პედგოგებისა და სკოლა-კოლეჯის დირექციის ერთობლივი გადაწყვეტილებით, არსებული 

კანონმდებლობისა და სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესის ფარგლებში. 

ყველა საბოლოო გადაწყვეტილებას სამივე კატეგორიის დარღვევასთან დაკავშირებით, 

დისციპლინური კომიტეტი იღებს ფარული კენჭისყრით. 
 

მუხლი 7. მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მშობლის ან კანონიერი წრმომადგენელის უფლება-

მოვალეობანი 

7.1 მშობელს უფლება აქვს: 

ა. ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით, სკოლა-კოლეჯის წესდებითა და შინაგანაწესით 

დადგენილი ყველა უფლებით და თავისუფლებით; 

ბ. ფლობდეს ინფორმაციას თავისი უფლებებისა და თავისუფლების, აგრეთვე მათი 

შეზღუდვის შესახებ; 

გ. პირადად ან არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობა მიიღოს სკოლა-კოლეჯის 

მართვაში; 

დ. მიიღოს სკოლა-კოლეჯში არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, გარდა პირადი 

საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციისა; 

ე. მოითხოვოს ან მიიღოს სკოლა-კოლეჯის მიერ მასთან დაკავშირებული საკითხის 

გადაწყვეტისას, მისი აზრის მოსმენისა და განხილვაში უშუალოდ ან წარმომადგენლის 

მონაწილეობის შესაძლებლობა; 



ვ. თავისი უფლებებისა და თავისუფლების დასაცავად გაასაჩივროს მასწავლებლისა და სკოლა-

კოლეჯის უკანონო და სხვა არამართლზომიერი ქმედებები, აგრეთვე მიიღოს მიყენებული ზიანის 

სრული ანაზღაურება  

ზ. მშობლის პირადი ცხოვრება ხელშეუხებელია. მას არ შეიძლება მოეთხოვოს გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია თავის პირად ცხოვრებაზე  

7.2 მშობელი ვალდებულია: 

ა. უზრუნველყოს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის დროულად გამოცხადება სკოლა-

კოლეჯში; 

ბ. უზრუნველყოს სწავლისთვის საჭირო ყველა ნივთი; 

გ. ყურადღება მიაქციოს და უზრუნველყოს მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა პირადი 

ჰიგიენა და ტანისამოსის სისუფთავე; 

დ. მჭიდროდ ითანამშრომლოს სკოლა-კოლეჯთან და მიაწოდოს მას მოთხოვნის საფუძველზე 

მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის შესახებ ყველა ინფორმაცია, გარდა იმისა, რაც მათ პირად 

ცხოვრებას ეხება და დაცულია არსებული კანონმდებლობით;  

ე. უზრუნველყოს, რომ სახლიდან გასვლის წინ, მოსწავლემ, პროფესიულმა სტუდენტმა 

სასკოლო ნივთების გარდა სკოლა-კოლეჯში არ წაიღოს სკოლა-კოლეჯისათვის მიუღებელი 

ნივთები; 

ვ. სასწავლო პროცესის დროს, მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის სკოლა-კოლეჯიდან 

გაყვანის სურვილის შემთხვევაში, წინასწარი განცხადებით მიმართოს სკოლა-კოლეჯის დირექციას; 

ზ. მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი წინასწარ 

აცნობებს მის მიერ გაკვეთილის მოსალოდნელი გაცდენის თაობაზე. იმისათვის რომ გაცდენა 

მიჩნეულ იქნეს საპატიოდ, მშობელი/კანონიერი წრმომადგენელი ვალდებულია მოსწავლის, 

პროფესიული სტუდენტის სკოლა-კოლეჯში გამოცხადებიდან 5 დღის ვადაში წარმოადგინოს 

განცხადება, სადაც ასახული იქნება გაკვეთილის გაცდენის მიზეზი, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

გაცდენა ჩაითვლება არასაპატიოდ; 

თ. დაადასტუროს მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მიერ სასწავლო წლის განმავლობაში 

არსებული გაცდენების საპატიოობა. Mმათ მიერ არასაპატიო მიზეზით (ექიმის ცნობის ან სკოლის 

დირექციის თანხმობის გარეშე და სხვა ცალკეულ შემთხვევებში) გაცდენის შემთხვევაში, 

პასუხისმგებლობა დაეკისრება მშობელს; 

ი. დაუყოვნებლივ გამოცხადდეს სკოლა-კოლეჯში დისციპლინური კომიტეტის წევრების ან 

სკოლა-კოლეჯის დირექციის მოთხოვნის საფუძველზე. არასაპატიო მიზეზით მშობლის 

გამოუცხადებლობის შემთხვევაში  სკოლა-კოლეჯი იტოვებს უფლებას საკითხი განიხილოს 

მოსწავლის, პროფესიული სტუდენტის მშობელის/კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე. 

 

მუხლი 8. შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის წესი 

ა. შინაგანაწესში ცვლილების ან დამატების შეტანის ინიციატივის უფლება აქვს სკოლა-

კოლეჯის პედაგოგიური საბჭოს სრული შემადგენლობის 1/3-ს ან სკოლა-კოლეჯის დირექტორს, 

წერილობით  დასაბუთებული მოსაზრების წარმოდგენის შემდეგ. 

ბ. შინაგანაწესში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა ფორმდება დირექტორის ბრძანებით.  
 

მუხლი 9. პროფესიული პროგრამების და სკოლის პედაგოგების სამსახურში მიღების წესი და 

მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი: 

9.1.  პროფესიული პროგრამების და სკოლის პედაგოგების სამსახურში მიღების წესი 

● შეიქმნას სკოლა-კოლეჯის მასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებელი საკონკურსო 

კომისია; 

● სკოლა-კოლეჯის ვებ-გვერდზე განთავსდეს მასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებელი 

ვაკანსია; 

● კონკურსი ჩატარდეს 2 ეტაპად: პირველ ეტაპზე შერჩევა მოხდეს CV-ის საფუძველზე, ხოლო 

მეორე ეტაპზე ჩატარდეს გასაუბრება; 

● ანაზღაურება განისაზღვროს კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მიხედვით. 

 



9.2. პროფესიული პროგრამების და სკოლის პედაგოგების სამსახურში მიღებისათვის საჭირო 

დოკუმენტაციის ჩამონათვალი: 

 განცხადება; 

 პირადობის მოწმობის ასლი; 

 დიპლომი ან ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი; 

 CV (რეზიუმე); 

 ფოტოსურათი - 1 ც. (3X4); 

 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი ცნობა; 

 პრაქტიკოსი, ან უფროსი მასწავლებლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (სკოლის 

პედაგოგებისათვის); 

 ხელშეკრულება; 

 კადრების აღრიცხვის ბარათი. 
 

მუხლი 10. სკოლა-კოლეჯის თანამშრომელთათვის შვებულების მიცემის წესი  

 

10.1 თანამშრომლის წლიური ანაზღაურებადი შვებულება ერთი კალენდარული წლის 

განმავლობაში შეადგენს 24 სამუშაო დღეს, რომლის გამოყენებამაც ხელი არ უნდა შეუშალოს 

სკოლის ჩვეულებრივ ფუნქციონირებას.  

10.2 თანამშრომელს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით – წელიწადში 

სულ მცირე 15 კალენდარული დღით. 

10.3 როგორც წესი თანამშრომელს ანაზღაურებადი შვებულების მოთხოვნის უფლება აქვს 

არდადეგების დროს, გამონაკლის შემთხვევებში შვებულების აღება შესაძლებელია სასწავლო 

პროცესის პერიოდში, თუ შესაბამის პერიოდში თანამშრომელს არ აქვს აღებული ნებისმიერი 

სახის მეცადინეობებისა და სხვა სახის კურსების წაკითხვის ვალდებულება, ან თუ მხარეები 

შეთანხმდებიან. 

10.4 თანამშრომელი ვალდებულია შვებულების აღების შესახებ ადმინისტრაციას შეუთანხმდეს 

შვებულების აღებამდე ერთი თვით ადრე. გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება ვადა არ იყოს 

დაცული, თუ მხარეები შეთანხმდნენ. 

10.5 თანამშრომელს ანაზღაურებადი შვებულების მოთხოვნის უფლება აქვს ამ მუხლით 

განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, თუ დასაქმებიდან გასულია 11 თვე. მხარეთა 

შეთანხმებით, თანამშრომელს შვებულება შეიძლება მიეცეს აღნიშნული ვადის გასვლამდეც. 

10.6  ანაზღაურების გარეშე შვებულების ხანგრძლივობა და დრო განისაზღვრება მხარეების 

შეთანხმების საფუძველზე.  
 
 
 
 


