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 პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამების შემუშავება და 

დამატება

× × × × × × × ×

ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, 

 მიღებულია ავტორიზაციის 

საბჭოს გადაწყვეტილება

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამების განხორციელება
× × × × × × × × ×

ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი

 გაზრდილია 

კურსდამთავრებულ მსმენელთა 

რაოდენობა

ვებტექნოლოგიების პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ზოგადი განათლების მოდულების  

ინტეგრირება

× ×
პროგრამის ხელმძღვანელი, 

ხარისხის მართვის მენეჯერი

 დამტკიცებულია პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა, 

რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების მოდულები

ვებტექნოლოგიების პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ზოგადი განათლების საფეხურის 

სწავლების უფლების მოპოვება 

× ხარისხის მართვის მენეჯერი
 მიღებულია ავტორიზაციის 

საბჭოს გადაწყვეტილება

სსიპ  კოლეჯი "მერმისი"

სამოქმედო გეგმა-2020

შრომის ბაზარზე 

მოთხოვნადი 

მომზადება/გადამ

ზადების 

პროგრამის 

სპექტრის გაზრდა

 მეოთხე  დონის 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამაში 

ზოგადი 

განათლების 

მოდულების 

ინტეგრირება

N

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

ამოცანები აქტივობები პასუხისმგებელი პირი

შესრულების ვადები

შესრულების ინდიკატორები
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 პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ზოგადი განათლების 

მოდულების ინტეგრირების 

პროცესებთან  და 

განხორციელებასთან 

დაკავშირებული 

მარეგულირებელი დოკუმენტების  

ცვლილებები

× ×
ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

იურისტი,

 გამოცემულია კოლეჯის 

დირექტორის ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტები

 ვებტექნოლოგიების პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამის ( 

რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების მოდულები) 

განხორციელება

× × × × × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში,  სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

ფორმირებულია ჯგუფები

3

პროფესიული 

საგანმანათლებლ

ო  პროგრამის 

დამატება

"სასტუმრო მომსახურების" 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის დამატება              

× × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში, 

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციის და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, პროგრამის 

ხელმძღვანელი

 მიღებულია ავტორიზაციის 

საბჭოს გადაწყვეტილება

ახალი მოკლევადიანი 

სასერთიფიკატო პროგრამების 

შერჩევა და  შემუშავება

× ×

 დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში, 

ხარისხის მართვის მენეჯერი

დამტკიცებულია მოკლევადიანი  

პროგრამები

მოკლევადიანი სასერთიფიკატო 

პროგრამების  განხორციელება
× × × × × × × ×

 დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში, 

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი,  

განხორციელებულია 

მოკლევადიანი პროგრამები

 მეოთხე  დონის 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამაში 

ზოგადი 

განათლების 

მოდულების 

ინტეგრირება

პროექტების/მოკლ

ევადიანი 

პროგრამების  

განხორციელება
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  „სკოლის მოსწავლეებში 

პროფესიული უნარების 

განვითარების ქვეპროგრამის“ 

განხორციელებაში ქ.თბილისის და 

რეგიონების საჯარო სკოლების 

ჩართულობის გაზრდა

× × ×
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი

 გაზრდილია საჯარო სკოლების 

რაოდენობა, რომელშიც 

განხორციელდა  

კურსები„სკოლის მოსწავლეებში 

პროფესიული უნარების 

განვითარების ქვეპროგრამის“ 

ფარგლებში 

საჯარო სკოლებში „სკოლის 

მოსწავლეებში პროფესიული 

უნარების განვითარების 

ქვეპროგრამის“ განხორციელება 

× × × × × × პროგრამის კოორდინატორები

 განხორციელებულია საჯარო 

სკოლებში კურსები  „სკოლის 

მოსწავლეებში პროფესიული 

უნარების განვითარების 

ქვეპროგრამის“ ფარგლებში

სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლების პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

დამატება

× × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი,

მიღებულია ავტორიზაციის 

საბჭოს გადაწყვეტილება

სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლების პროფესიული 

საგანმანათლბლო პროგრამებზე 

სტუდენტთა რაოდენობის გაზრდა

× × × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში , 

პროფორიენტაციის და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

 გაზრდილია დუალური 

მიდგომით სწავლების 

პროგრამაზე სტუდენტთა 

რაოდენობა

სამუშაოზე 

დაფუძნებული 

სწავლების 

პროფესიული 

პროგრამების 

განხორციელება
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პროექტების/მოკლ

ევადიანი 

პროგრამების  

განხორციელება
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საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

მასწავლებლების, სტუდენტების, 

დამსაქმებელებისა და 

კურსდამთავრებულების  

გამოკითხვა,    შედეგების ანალიზი 

და რეკომენდაციები

× × × × × × × × × × ×
 ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

მოდიფიცირებულია 

პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამები

პროგრამის  განხორციელების 

შეფასების სისტემის დახვეწა
× × ×

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

იურისტი, ხარისხის მართვის 

სპეციალისტი

განახლებულია შეფასების 

სისტემა 

 სტუდენტთა შეფასების  შიდა 

ვერიფიკაციის სისტემის 

ჩამოყალიბება

× × × × × × × × × ×
 ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

შეტანილია ცვლილებები 

სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელში

ხარისხის უზრუნველყოფის 

რეგულაციის გადახედვა 

ავტორიზაციის ახალ 

სტანდარტებთან შესაბამისობის 

მიმართულებით

× × × × × × × × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, იურისტი

შეტანილია ცვლილებები 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმებში

თვითშეფასების კითხვარის 

შევსება
× ×  ხარისხის მართვის მენეჯერი,

გაგზავნილია განათლების 

ხარისხის  ეროვნულ ცენტრში 

შევსებული თვითშეფასების 

კითხვარი

ავტორიზაციის ახალ 

სტანდარტებთან კოლეჯის 

მარეგულირებელი წესების 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა

× × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში

განახლებულია კოლეჯის 

მარეგულირებელი წესები

განსახორციელებელი 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების  და სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვა

× × × × × ×

 დირექტოორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში,  სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

და საწარმოო პრაქტიკის 

მენეჯერი

შევსებულია ანკეტა-კითხვარები, 

გაკეთებულია სასწავლო 

ცხრილები,  გაკეთებულია 

სასწავლო მასალებთან 

დაკავშირებული მოთხოვნები

არაფორმალური განათლების 

აღიარების უფლების მოპოვება
× × × × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი

მოპოვებულია არაფორმალური 

განათლების აღიარების უფლება

 სასწავლო 

პროცესის 

ხარისხის 

გაუმჯობესება
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ფაბლაბ-ის სასწავლო პროცესში 

ინტეგრაცია
× × × × × × × × × ×

დირექტორის მოადგილე,  

სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 

სასწავლო და საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი, ფაბლაფ-ის 

მენეჯერი

განხორციელებულია პროექტები

სასწავლო დოკუმენტაციის და 

ელჟურნალის წარმოების 

მონიტორინგი და ანალიზი 

× × × ×  სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ჩატარებულია  სასწავლო 

დოკუმენტაციის და 

ელჟურნალის მონიტორინგები

 სასწავლო პროცესში 

გამოყენებული  ნედლეულის და 

მასალების ხარჯვის მონიტორინგი

× ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, სასწავლო და 

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

ჩატარებულია სასწავლო 

პროცესში გამოყენებული  

ნედლეულის და მასალების 

ხარჯვის მონიტორინგები

შიდა კონკურსების მომზადება და 

ჩატარება 
× × × × × × × ×

 დირექტოორის მოადგილე 

სასწვლო დარგში

ჩატარებულია შიდა კონკურსი 

ორი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში

არსებული საერთაშორისო 

ურთიერთობების გააქტიურება და 

ახალი პარტნიორების მოზიდვა

× × × × × × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი

გაფორმებული მემორანდუმები

 სსსმ და შშმ  პირთა მომსახურება × × × × × × × × × ×

ინკლუზიური განათლების 

კოორდინატორი, ინკლუზიური 

განათლების სპეციალისტ,ი სსსმ 

პირის ასისტენტი

 ინკლუზიური განათლების 

გუნდის მიერ გაწეულია 

მომსახურება სსსმ და შშმ  

პირთათვის 

 სსსმ და შშმ  პირთა მხარდაჭერის 

მიზნით ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმების შემუშავება

× × × × × × × × × ×

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

ინკლუზიური განათლების 

სპეციალისტი

 შემუშავებულია 

ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმები

ინკლუზიური 

პროფესიული 

განათლების 

მხარდაჭერა

7

 სასწავლო 

პროცესის 

ხარისხის 

გაუმჯობესება
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 სსსმ და შშმ  პირთა მხარდაჭერის 

მიზნით დაუნის სინდრომის,  

აუტიზმის საერთაშორისო დღის 

და სსსმ და შშმ  პირთა უფლებების  

დაცვის დღეების აღნიშვნა 

კოლეჯის სტუდენტთა 

ჩართულობით

× × × ×

ინკლუზიური განათლების 

კოორდინატორი, ინკლუზიური 

განათლების სპეციალისტი

კოლეჯის ვებ-გვერდზე 

ასახულია ინფორმაცია 

ღონისძიების შესახებ

პროფესიული განათლების 

პოპულარიზაციის მიზნით 

სარეკლამო ღონისძიებების 

დაგეგმვა-განხორციელება

× × × × × ×
პროფორიენტაციის და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

კოლეჯის ვებ-გვერდზე 

ასახულია ინფორმაცია 

ღონისძიების შესახებ

ახალი პარტნიორი 

ორგანიზაციების მოძიება 

დუალური და მომზადება/ 

გადამზადების პროფესიული 

პროგრამების განხორციელების და 

დასქმების ხელშეწყობის მიზნით

× × × × × ×
პროფორიენტაციის და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი
 გაფორმებულია მემორანდუმები

"ღია კარის დღეების" მოწყობა × × × ×
პროფორიენტაციის და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

კოლეჯის ვებ-გვერდზე 

ასახულია ინფორმაცია 

ღონისძიების შესახებ

ინკლუზიური 

პროფესიული 

განათლების 

მხარდაჭერა

7

პროფესიული 

განათლების 

პოპულარიზაცია

8



საპროფრიენტაციო მუშაობების 

ჩატარება საჯარო სკოლებში
× × × × × × ×

პროფორიენტაციის და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ჩატარებულია პრეზენტაციები 

საჯარო სკოლებში

სასწავლო პროცესის 

დაწყებისთანავე პროფესიულ 

სტუდენტთა  კოლეჯში შეფასების 

სისტემის გაცნობა და 

ადმინისტრაციული მხარდაჭერა

× × × × × × × × × ×  სასწავლო პროცესის მენეჯერი 

ელექტრონული საქმის 

წარმოების სისტემაში 

ატვირთულია ანგარიშები

სტუდენტთა ინიციატივების 

მხარდაჭერა
× × × × × × × ×

 დირექტოორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში

განხორციელებულია 

ღონისძიებები

სტუდენტთა საკონსულტაციო 

მომსახურება დასაქმების 

ხელშეწყობისათვის

× × × × × × × × × ×
პროფორიენტაციის და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ჩატარებულია საკონსულტაციო 

მომსახურებები

სტუდენტთათვის ინფორმაციის 

მიწოდება დასაქმების 

შესაძლებლობის/ვაკანსიების 

შესახებ 

× × × × × × × × × ×
პროფორიენტაციის და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

 არსებობს დასაქმებულ 

სტუდენტთა  ბაზა

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

პროფესიული 

განათლების 

პოპულარიზაცია

8

სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება

1



სტუდენტთა ინტერესების კვლევა 

და მისი შედეგების გამოყენება 
× × × ×

 ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

სტუდენტთა ინტერესის 

კვლევების შედეგები 

გამოყენებულია ხარისხის 

მართვის მენეჯერის და სასწავლო 

პროცესის მენეჯერების  სამუშაო 

გეგმებში

სტუდენტთა მხარდაჭერის 

სერვისების სტრატეგიის 

ფარგლებში არსებული 

რესურსებით მოსარგებლეთა 

სტატისტიკის წარმოება

× × × × × × × × სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 
 არსებობს სტატისტიკური 

მონაცემები

ახალი გამოწვევები და გადაჭრის 

გზები COVID 19 ფონზე - 

დისტანციურ სწავლებასთან 

გადასვლასთან დაკავშირებით

× ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესი, ხარისხის მართვის 

სპეციალისტი, ქსელის 

ადმინისტრატორი, ქსელის 

ადმინისტრატორის ასისტენტი

განხორციელებული 

დისტანციური სწავლება

კოლეჯის სტრუქტურული  

ერთეულების მიერ გაწეული 

საქმიანობის პერიოდული 

ანგარიში, ანალიზი და შეფასება 

× × × × სტრუქტურული ერთეულები

კოორდინირებულად 

მიმდინარეობს სტრუქტურული 

ერთეულების მუშაობა

სტრუქტურულ ერთეულებს შორის 

ფუნქციებისა და 

პასუხისმგებლობების განაწილების 

დახვეწა

× ×

დირექტორი მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში

განახლებულია სამუშაო 

აღწერილობები

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

მართვის 

სტრუქტურების 

სრულყოფა

1

სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება

1



მოტივირებული და 

კვალიფიციური კადრების 

მოზიდვა

× × × × × × × × × ×

დირექტორი მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში

გაფორმებულია 

ხელშეკრულებები

კოლეჯის პერსონალის 

ტრენინგებში და პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების განმავითარებელ 

აქტივობებში ჩართულობის 

ხელშეწყობა 

× × × × × × × × × × ხარისხის მართვის მენეჯერი

ინფორმაცია ტრენინგები 

ჩატარების, ტრენინგებზე 

მოწვევის შესახებ

კოლეჯის პერსონალის 

კმაყოფილების კვლება და 

შესაბამისი რეკომენდაციების 

შემუშავება

× ×

დირექტორი მოადგილე 

სასწავლო დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, ხარისხის 

მართვის სპეციალისტი

შემუშავებულია  

რეკომენდაციები კოლეჯის 

პერსონალის კვლევის შედეგების 

მხედვით

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ტრენერების და ექსპერტების 

მოწვევა

× × × × ×

დირექტორი მოადგილე 

სასწავლიო დარგში, ხარისხის 

მართვის მენეჯერი

განხორციელებულია 

საერთაშორისო ექსპერტების 

ვიზიტები

მართვის 

სტრუქტურების 

სრულყოფა

ადამიანური 

რესურსების 

შესაძლებლობების 

გაზრდა

2

1



საერთაშორისო თანამშრომლობის 

ეფექტურობის და პროფესიული 

განვითარების შესაძლებლობების 

ამაღლების მიზნით 

მასწავლებლებისა და 

თანამშრომლებისათვის უცხო ენის 

შემსწავლელი კურსების დაგეგმვა 

და განხორციელება 

× × × ×
დირექტორის მოადგილე, 

ხარისხის მართვის მენეჯერი

განხორციელებულია უცხო ენის 

შემსწავლელი კურსები

სსსმ და შშმ პირთა პროფესიული 

მასწავლებლების კონსულტირება 

და მხარდაჭერა სასწავლო 

პროცესის მიმდინარეობის დროს 

× × × ×

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

ინკლუზიური გნათლების 

სპეციალისტი

განხორციელებულია 

პროფესიულ მასწავლებელთა 

კონსულტირება

პოფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებში ზოგადი მოდულების 

ინტეგრირების უფლების  

მოპოვების შემთხვევაში 

მატერიალური ბაზის შექმნა

× ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში

შექმნილია ინტეგრირებული 

მოდულების 

განხორციელებისთვის საჭირო 

ბაზა

 არსებული მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის  

შევსება/განახლება 

× × × × × × × × × × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში

განახლებულია სავალი ნაწილის 

და ძრავის შეკეთების 

სახელოსნოები

საგანმანათლებლო რესურსების 

შევსება/განახლება
× × × × × × × × × × × ბიბლიოთეკარი

შეძენილია ინტეგრირებული 

მოდულების 

განხორციელებისთვის საჭირო 

სასწავლო რესურსი

მატერიალური 

რესურსების(აღჭურვილობა და 

მასალა-ნედლეული)  შესყიდვა და 

ლოჯისტიკა

× × × × × × × × × × × ლოჯისტიკის სპეციალისტი

 განხორციელებულია 

მატერიალური 

რესურსების(აღჭურვილობა და 

მასალა-ნედლეული)  შესყიდვა 

და ლოჯისტიკა

ადამიანური 

რესურსების 

შესაძლებლობების 

გაზრდა

სასწავლო გარემოს 

გაუმჯობესება

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

2

1



მსუბუქი ავტომობილის შეკეთების 

სახელოსნოს და საწყობის 

მიშენების პროექტის 

მომზადებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების გატარება

× × ×
დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

 გაკეთებულია მსუბუქი 

ავტომობილის შეკეთების 

სახელოსნოს და საწყობის 

მიშენების პროექტი

სტუდენტთათვის  უსაფრთხოების  

წესების დაცვის რეგულარული   

ინსტრუქტაჟი

× × × × × × სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 

ჩატარებულია სტუდენტთათვის 

უსაფრთხოების წესების დაცვის 

ინსტრუქტაჟი

პირველადი დახმარების  

მექანიზმების დახვეწა

× × × × × × × × × × მედდა
განახლებულია პირველადი 

დახმარების მექანიზმები

შენობა-ნაგებობების სახანძრო 

უსაფრთხოების მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის მუდმივი 

კონტროლო

× × × × × × × × × × ×
დირექტორის მოადგილე 

ფინანსურ დარგში

განახლებულია ხანძარ 

უსაფრთხოების წესი

საქმისწარმოების პროცესების 

დახვეწა

× × × × × × × × × × საქმისწარმოების მენეჯერი
გამართული ელექტრონული 

საქმისწარმოება

სტრუქტურული ერთეულების 

მიერ  საქმეთა ნომეკლატურის 

შესაბამისად არქივისთვის 

გადაცემის პროცედურების 

სრულყოფა

× × × × × საქმისწარმოების მენეჯერი

 წესების დაცვით ჩატარებულია 

სტუქტურული ერთეულების 

მიერ არქივისთვის 

დოკუმენტების გადაცემის 

პროცედურები

 პროფესიული განათლების 

მართვის საინფორმაციო სისტემაში 

სრულყოფილი ინფორმაციის 

კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით შეტანა

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

სპეციალისტი

კანონმდებლობის დაცვით 

შეტანილია ინფორმაცია 

პროფესიული განათლების 

მართვის  სისტემაში

 კოლეჯის  ბიუჯეტის დაგეგმვა

×
დირექტორის მოადგილე 

ფინანსურ დარგში
 შედგენილია კოლეჯის ბიუჯეტი

წლიური შესყივების გეგმის 

შედგენა
× × შესყიდვების მენეჯერი

 შედგენილია წლიური 

შესყიდვების გეგმა
ფინანსური 

მდგრადობა

უსაფრთხო 

სასწავლო გარემოს 

უზრუნველყოფა

გამართული 

საქმისწარმოების 

უზრუნველყოფა

სასწავლო გარემოს 

გაუმჯობესება
1

2

4
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ფინანსური აღრიცხვის და 

ანგარიშგების წარმოება

× × მთავარი ბუღალტერი  შედგენილია კოლეჯის ბალანსი

პროფესიული საგანმანათლებლო 

კატალოგის მუდმივი განახლება
× × × ×

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი
განახლებულია  კატალოგი

კოლეჯის ვებ-გვერდის და 

სოციალური ქსელების მუდმივი 

განახლება, სრულყოფა 

× × × × × × × × × × ×
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი

ინფორმაციით დატვირთული და 

ყველასთვის ხელმისაწვდომია  

კოლეჯის ვებგვერდი

სამოქმედო გეგმის შესრულების 

მონიტორინგი

× × × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში

ჩატარებული 

ყოველკვარტალური 

მონიტორინგები

სამოქმედო გეგმის შესრულების 

შეფასება

× × × × ხარისხის მართვის მენეჯერი შეფასებულია სამოქმედო გეგმის 

შესრულება

სამოქმედო გეგმის შესრულების 

ანგარიში

× × × ×

დირექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში, დირექტორის 

მოადგილე ფინანსურ დარგში

ელექტრონული საქმის 

წარმოების სისტემაში 

ატვირთულია ანგარიშები

2021 წლის სამოქმედო გეგმის 

შედგენა

× მუდმივმოქმედი კომისია
შედგენილია 2021წლის 

სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო გეგმის 

შესრულების 

შეფასება

6

ფინანსური 

მდგრადობა

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

წარმართვა

4

5



შესრულდა სს ,,ენერგო პრო ჯორჯია"-სთან ერთად შემუშავდა პროფესიული გადამზადების პროგრამა 

,,ელექტრო უსაფრთხოება და ელექტრო ტექნიკის საფუძვლები" , რომელიც დადასტურებულ იქნა  სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 29 აპრილის #353344 

ბრძანებით.

საქართველოს  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ კოლეჯს 

,,მერმისი" შორის პროგრამის განხორციელების მიზნით და ფინანსური ხელშეწყობისათვის 2020 წლის 14 

აგვისტოს  გაფორმდა ხელშეკრულება  #616. ამჟამად დისტანციური სწავლების გზით მიმდინარეობს 

სწავლება ზემოაღნიშნულ პროგრამაზე.

  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში ავტორიზაციაზე წარსადგენად მზადაა 

პროფესიული მომზადების პროგრამა ,,ფეხსაცმლის ნამზადისა და ტყავის აქსესუარების კერვა", რომლის 

განხორციელებასაც ვგეგმავთ 2021 წლიდან სს ,,vogg"-თან ერთად.

ნაწილობრივ შესრულდა- განხორციელდა 5 პროფესიული მომზადების  პროგრამა: ბუღალტრული 

აღრიცხვის წარმოება; ძრავის კვების სისტემის დიაგნოსტირება და სერვისი;  კედლის და იატაკის 

მოპირკეთება ფილებით;   ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძები; ელექტრული მონტაჟი და 1 

პროფესიული გადამზადების პროგრამა - ელექტრო უსაფრთხოება და ელექტრო ტექნიკის საფუძვლები; 

აღნიშნული პროგრამები პანდემიიდან გამომდინარე,  ვერ დასრულდა.

შესრულდა: შემუშავებული და  დამტკიცებულ იქნა  ვებტექნოლოგიების პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა (კოლეჯის დირექტორის 2019 წლის 31 მაისის N04-164 ბრძანება, ცვლ. ბრძ. N04-71 04.03.2020 წ.)

შესრულდა: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 21 

მაისის NMES 7 20 00398402 გადაწყვეტილება 

სსიპ  კოლეჯი "მერმისი"

სამოქმედო გეგმა-2020

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

შესრულება



შესრულდა: სსიპ  კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის  2020 წლის 16 მარტის N04-87 ბრძანებით სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელ წესში განხორციელებული ცვლილებები

შესრულდა: სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის 2020 წლის 02 ოქტომბრის N45 ,,კ" ბრძანება 

ვებტექნოლოგიების პროგრამაზე პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

შესრულდა: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 01 

აგვისტოს  NMES 2 20 0000653227 გადაწყვეტილება 

შესრულდა:  სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის 2020 წლის 14 თებერვლის N04-48 ბრძანებით და 2020 

წლის 08 ოქტომბრის   N04-233 ბრძანებით დამტკიცებული მოკლევადიანი პროგრამები

 ნაწილობერივ შესრულდა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრულ საქმეთა საქალაქო სამსახურს და სსიპ კოლეჯს ,,მერმისი" შორის 2020 წლის 4 

მარტს N07 04/03 და 2020 23 ოქტომბერს N07 04/08 გაფორმებული ხელშეკრულება, სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" 

დირექტორის 2020 წლის 12 ოქტომბრის N45 ,,კ", 2020 წლის 12 ოქტომბრის N85 ,,კ" და 2020 წლის 27 

ნოემბრის N86 ,,კ" ბრძანებებით მოკლევადიან პროგრამებზე ჩარიცხული მსმენელები 30 ჯგუფში. 

აღნიშნული პროგრამები პანდემიიდან გამომდინარე,  ვერ დასრულდა.



ნაწილობრივ შესრულდა: სსიპ კოლეჯის „მერმისი“ მხრიდან ჩატარდა მთელი რიგი მოსამზადებელი 

სამუშაოები. კერძოდ, 

ა) სსიპ ქ. თბილისის იმ საჯარო სკოლებთან, რომლებთანაც წლების განმავლობაში პროექტის ფარგლებში 

წარმატებით თანამშრომლობდა კოლეჯი, გაფორმდა ახალი მემორანდუმები

ბ) ახალი პროფესიული უნარების კურსების განხორციელების მიზნით მოძიებულ იქნა ახალი სკოლები 

როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მაშტაბით.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში 2020 წლის 17 

თებერვლის N201139 და 2020 წლის 21 თებერვლის N227151 წერილებით წარდგენილ იქნა პროექტები ქ. 

თბილისი 15 საჯარო სკოლაში 17 პროფესიული უნარების განვითარების კურსის განხორციელების შესახებ.

ასევე 2020 წლის 21 თებერვლის N227738 წერილით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროში წარდგენილ იქნა სასერთიფიკატო განაცხადი.

2020 წლის 16 მარტის N303582 წერილით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროში წარდგენილ იქნა განაცხადი პროფესიული უნარების განვითარების საორიენტაციო 

კურსის განხორციელების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში

კოლეჯის მიერ წარდგენილი განაცხადებით 2020 წელს გაზრდილი იყო როგორც საჯარო სკოლების 

რაოდენობა თბილისის მასშტაბით, ასევე რეგიონების კუთხით

ვერ შესრულდა: ახალი კორონავირუსით (Covid-19) გამოწვეული პანდემიის გამო აღნიშნული კურსების 

განხორციელება მიმდინარე წელს ვერ მოხერხდა.

ნაწილობრივ შესრულდა: ,,სამკერვალო წარმოების" დუალური პროგრამის განხორციელების მიზნით, 

გეფორმებული იქნა ხელშეკრულებები  პარტნიორ კომპანიებთან 

ვერ შესრულდა: ახალი კორონავირუსით (Covid-19) გამოწვეული პანდემიის გამო,  ვერ მოხერხდა 

დუალური მიდგომით სწავლების პროგრამაზე სტუდენტთა რაოდენობის გაზრდა



შესრულდა - სამსახურებრივი ბარათი №553973, 01.07.2020წ. სამსახურებრივი ბარათი №576304, 05.07.2020წ. 

სამსახურებრივი ბარათი №577121, 07.07.2020წ., 586773, 08.07.2020წ.  სამსახურებრივი ბარათი №604699, 

14.07.2020წ. სამსახურებრივი  ბარათი №854081, 15.09.2020წ.  სამსახურებრივი ბარათი №861652, 17.09.2020წ. 

სამსახურებრივი ბარათი №918505, 30.09.2020წ.სამსახურებრივი ბარათი №925909, 30.09.2020წ.

შესრულდა: სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის ბრძ. N04-70 02.03.2020

შესრულდა- სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის ბრძანება N 04-130 02.07.2020

შესრულდა- სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის ბრძანება N 04-151; 07.07.2020

შესრულდა - სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" წერილი N 652129, 31.07.2020

შესრულდა - სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის ბრძანება N04-130  02.07.2020

შესრულდა - სამსახურებრივი ბარათები- 779568 (04.09.20), N631956 (24.07.20), N612535 17.07.2020), 591248 

(10.07.20), 854083 (17.09.2020), 

ნაწილობრივ შესრულდა: სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის 2020  07 ივლისის N04-146 და 2020 წლის 

29 დეკემბრის N04-374 ბრძანება



შესრულდა -  ხის მხატვრული დამუშავების პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამაზე მოდულებში  

,,კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის 

კონსტრუირებისათვის" და ,,ხის მხატვრული დამუშავება რიცხვით პროგრამული მართვის ჩარხების 

გამოყენებით"  სწავლება მიმდინარეობს ფაბლაბის სასწავლო სახელოსნოში, ასევე  მოკლევადიანი 

პროგრამის  ,,კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების საშუალებით რიცხვით პროგრამული 

დანადგარების მართვა (CNC და ლაზერული მჭრელი)"

შესრულდა - სასწავლო პროცესის მენეჯერის ანგარიში

შესრულდა- სასწავლო პროცესის მენეჯერის სამსახურეიბრივი ბარათი, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების სამსახურეობრივი ბარათები

ვერ შესრულდა: დირექტორის მოადგილის სასწავლო დარგში სამსახურეობრივი ბარათი

შესრულდა: 2020 წლის 13 ივნისს გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი 

სტუმართმასპინძლობის საერთაშორისო ინსტიტუტსა და სსიპ კოლეჯს ,,მერმისი" შორის 

შესრულდა - სსსმ სტუდენტთა მომსახურების მიზნით, დაწესებულებას ჰყავს 5 არასაშტატო ერთეული 

(ინკლურიუზიური განათლების კოორდინატორი, ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 

და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი), ასევე სასწავლო პროცესში 

მხარდაჭერას ახორციელებს 6 ჟესტური ენის თარჯიმანი, სსსმ სტუდენტთა ტრანპორტირების 

უზრუნველყოფის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულება შესაბამის კომპანიასთან

შესრულდა - შემუშავებულია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა  სამი სსსმ პროფესიული  

სტუდენტისათვის



 ნაწილობრივ შესრულდა: კოლეჯის ვებ-გვერდზე განთავსებული ღონისძიებების ამსახველი ინფორმაცია

შესრულდა - პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, მომზადდა და გავრცელდა ბეჭდური 

მასალები, განხორციელდა  სარეკლამო ღონისძიებები სოციალური ქსელით, მომზადდა ვიდეო რგოლები, 

ჩატარდა ღია კარის დღები. 

შესრულდა - სს "შერატონი ბათუმი" მემორანდუმი N 68.01.08.2020 წ; შპს "გლობალფუუდ" მემორანდუმი N 

69   09. 09.2020 : შპს "პრემიერ მოტორსი" მემორანდუმი N70  30.09.2020;  შპს " დოქტორ გუდსი" მემორან. N 

71 30.07.2020

შესრულდა - სტუდენტთა მოზიდვის მიზნით მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა კოლეჯში ონლაინ 

რეჟიმში აქტიურად ტარდებოდა საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრები. ყველა დაინტერესებულ 

პირს მიეწოდებოდა ინფორმაცია პროფესიული ტესტირებისა და ჩარიცხვის შემდგომი პროცედურების, 

დაფინანსების მოპოვებისა და სხვა მათთვის საინტერესო დეტალის შესახებ. ასევე,  ონლაინ  ეცნობოდნენ 

კოლეჯის საგანმანათლებლო პროფესიულ პროგრამებს, პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე 

სიახლეებს.   კოლეჯის ფეისბუქის და ვებგვერდის საშუალებით აპლიკანტები ეცნობიან პროფესიული 

ტესტების ნიმუშებს, ტესტირების პირობებს და ღებულობენ  პასუხებს მათთვის საინტერესო 

კითხვებზე.(17/07/2020). 2020 წლის მიღებასთან დაკავშირებით 5 აგვისტოს ჩატარდა ღია კარის დღე



შესრულდა: კოლეჯის პოპულაზიციის მიზნით რეგულარულად ტარდებოდა სარეკლამო ღონისძიებები, 

ონლაინ შეხვედრები გაიმართა შემდეგ საჯარო სკოლებში სსიპ - ქალაქ თბილისის №100, 52 , 86, 124,  63, 

207, 200, 45, 133, 114, 14, 52, 58, 86, 169,156, 12, 29, 154, 54, 173, 186, 181, 112, 149, 133, 42, 146, 106, 103 და სხვა 

სკოლები,  რომელთაც მიეწოდათ ამომწურავი ინფორმაცია პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე 

სიახლეების, დასაქმების შესაძლებლობებისა და პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებული სერვისების 

შესახებ; ასევე გაეცნენ კოლეჯის პროფილს, პროგრამებს, აუდიტორიებსა და სახელოსნოებს. 

პროფორენტაცია ჩატარდა  სოფ. მჭადიჯვარისა და  წეროვნის დასახლების საჯარო  სკოლებში.  

მომზადდა ვიდეო-რგოლი -  ვირტუალური ტური კოლეჯში, სადაც ასახულია კოლეჯის ისტორია, მისი 

პროგრამები, სხვადასხვა სახელოსნო და მათი ფუნქციები. კოლეჯში ტარდებოდა ღია კარის დღეები, 

ინფორმაცია მიღებებთან დაკავშირებით  ელ-ფოსტის საშუალებით მიეწოდებოდა თბილისის რესურ-

ცენტრებსა და საჯარო სკოლებს.

შესრულდა - პედაგოგებმა სტუდენტებს გააცნეს აღნიშნული საკითხები                                                  

 შესრულდა - ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული სტუდენტთა წერილების განხილვა      

 შესრულდა - ელექტრიკოსის სპეციალობის 17 სტუდენტი,კულინარიის ხელოვნების 7 სტუდენტი და 

სტილისტის 6 სტუდენტი.     

შესრულდა:  ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულ ფოსტასა და სატელეფონო შეტყობინებით. 

დასაქმებულ სტუდენტთა ბაზა წლების მიხედვით. ელექტრონულად ვაწვდით ინფორმაციას ვაკანსიების 

შესახებ

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



შესრულდა - სამსახ.ბარათი N 446571 07.07.2020 წ.

შესრულდა: პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მხარდაჭერის სერვისების სტრატეგიის ფარგლებში 

არსებული სერვისებით მოსარგებლეთა სტატისტიკა

შესრულდა: TEAMS პლათფორმის გამოყენებით  დისტანციურ რეჟიმში ჩატარებული მეცადინებობები, 

დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და პროფესიული 

სტუდენტების კითხვარების ანალიზი

შესრულდა: სტრუქტურული ერთეულები  ანგარიშები გაწეული სამუშაოს შესახებ

შესრულდა: სსიპ  კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის  07.07.2020 წ.  N04-153 ბრძანებით განახლებული 

თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობები

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



შესრულდა  - მოწვეულია 28 ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებელ. ახალი კორონავირუსით 

(Covid 19) შექმნილი პანდემიის გამოწვევების მიუხედავად,  კოლეჯის „მერმისი“ ხელმძღვანელობა 

მუდმივად განაგრძობს ზრუნვას საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებზე და სთავაზობს მათ როგორც 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ მოკლევადიან პროგრამებს, ასევე პროფესიით დასაქმებას. ახალი 

კორონავირუსით გამოწვეულმა პანდემიამ მთელს მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში ყველაზე 

მეტად ტურიზმის სექტორი დააზარალა. შექმნილ ვითარებაში, კოლეჯი “მერმისი” თავად გახდა აღნიშნულ 

სფეროში მოღვაწე  მაღალკვალიფიციური კადრების დამსაქმებელი. პანდემიის პერიოდში კოლეჯის  

პროფესიული სტუდენტებისა და მსმენელების ცოდნის გაღრმავებაზე ზრუნავენ ისეთი ცნობილი 

სასტუმროებისა და რესტორნების წარმომადგენლები, როგორიცაა სასტუმრო „შერატონ გრანდ თბილისი 

მეტეხი პალასი“, შპს „ციტრუსი“, სასტუმრო „ვინდამ გრანდ თბილისი“ , სასტუმრო „ბრიქსი“, სასტუმრო 

„სეფია“, საქართველო ტურიზმის ასოციაცია, რესტორანი „ ბიერ თაიმი“, რესტორანი „სუში თაიმი“ და სხვ.

აღნიშნული ხელს შეუწყობს კერძო სექტორისა და კოლეჯის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას, 

დადებითად იმოქმედებს პროფესიულ სტუდენტებზე, რის შედეგადაც მივიღებთ თანამედროვე შრომის 

ბაზარზე მოთხოვნად მაღალკვალიფიციურ კადრს.

შესრულდა: კოლეჯის პერსონალმა და პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა მიმდინარე წელს 

კოლეჯის დირექტორის ინიციატივით გაიარეს სხვადასხვა ტრენინგები, როგორიცაა: ინტეგრირებული 

ზოგადი მოდულების მასწავლებლების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების მიზნით,  ტრენინგების ციკლი ცვლილებები 

ავტორიზაციის დებულებაში, ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები და თვითშეფასება, ინკლუზიურ 

სწავლებასთან დაკავშირებით, პროფესიულ მასწავლებელთა სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარება, ეკო-

ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების სტუმართმასპინძლობაში მცირე და საშუალო 

საწარმოებისათვის, რისკებისა და უსაფრთხოების მართვა სტუმართმასპინძლობის სფეროში პროფესიული 

კოლეჯების პედაგოგებისათვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში შექმნილი პანდემიის გამო 

პროფესიულ განათლებაში სწავლების განხორციელება გადავიდა დისტანციურ რეჟიმზე, კოლეჯის 

მერმისი“ დირექციამ მყისიერად ჩაუტარა პერსონალს ტრენინგი Microsoft Teams პლათფორმის შესწავლაში. 

კოლეჯის პერსონალი აქტიურად არის ჩართული როგორც უშუალოდ კოლეჯის მიერ ორგანიზებულ 

ტრენინგებში, ასევე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სხვადასხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ ტრენინგებში.

შესრულდა: კოლეჯის პერსონალის განვითარება ხორციელდება სხვადასხვა განმავითარებელი 

ღონისძიებების მეშვეობით. დაწესებულებას ჩატარებული აქვს კოლეჯის პერსონალის და პროფესიული 

მასწავლებლების საჭიროებების კვლევა. აღნიშნული კვლევის საფუძველზე შემუშავებულია განვითარების 

გეგმა. 

შესრულდა: უემ-ის SES  ექსპერტის იუოგ  ტრაბერტის ვიზიტი კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ,,ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება" სწავლების ხარისხის ამაღლებისა და 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით



ნაწილობრივ შესრულდა: კოლეჯის დირექტორმა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა გაიარა 

გოეთეს ინსტიტუტის  გერმანული ენის ონლაინ სასწავლო კურსი

შესრულდა - ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების მიერ მომზადებული სსსმ სტუდენტების 

დაკვირვების ფორმები

შესრულდა: ინტეგრირებული პროგრამებისათვის ,,ვებტექნოლოგიები" და ,,სასტუმრო მომსახურება" 

კოლეჯში  მოეწყო  ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის  მოდულების ,,ფიზიკის", ,,ქიმიის", 

,,ბიოლოგიის" ლაბორატორიები 

შესრულდა: გაუმჯობესდა ლაბორატორიების გაგრილების სისტემა, შეივსო კულინარიის ხელოვნების 

სასწავლო სამზარეულო

შესრულდა: შეძენილია 2771 ლარის ღირებულების  ინტეგრირებული მოდულების განხორციელებისთვის 

საჭირო სასწავლო რესურსი,  "სასტუმროს მომსახურეობის" სპეციალობის ლიტერატურა გადმოგვეცა 

საჩუქრად.

შესრულდა - გაფორმებული ხელშეკრულებები შემდეგ ორგანიზაციებთან: შპს"ბიემსი გორგია"; შპს "ფრესკო 

შოპინგ ცენტრი"; "შპს საკანცელარიო სამყარო"; შპს "ულტრა";  ი/მ ირმა ოქრიაშვილი; შპს"კატერინა" შპს 

"ჩემი ოფისი"; შპს "მიკრო"; შპს"პოლიგრაფლუქსი"; შპს"გამა".

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



შესრულდა - ქალაქ თბილისის მერიის განკარგულება მშენებლობის ნებართვა N 5100918 ;N 5106773 

24.09.20; 30.09.20 

შესრულდა: პროფესიულ სტუდენტებს ჩაუტარდათ  უსაფრთხოების წესების დაცვის ინსტრუქტაჟი, 

უსაფრთხოების სპეციალისტთან გაფორმებულია ხელშეკრულება

შესრულდა- სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის ბრძანება N 04-148  07.07.2020 ,,პირველადი დახმარების 

აღმოჩენის წესის  შესახებ"

შესრულდა- სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის ბრძანება N 04-148; 07.07.2020 ,,წესრიგის დაცვის 

უზრუმველყოფის, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესი"

შესრულდა -  კოლეჯში შემოსული, გასული და შიდა დოკუმენტების აღრიცხვა ხორციელდება 

საქმისწარმოების ელექტრონულ პროგრამა eflow-ში, სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის 2020 წლის 24 

თებერვლის N04-65 ბრძანებით დამტკიცებულია საქმისწარმოების წესი

შესრულდა: სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის 2020 წლის 11 დეკემბრის N04-359 ბრძანებით 

დოკუმენტაციის შესწავლის და მათი საარქივო შენახვისათვის გადაცემის მიზნით შექმნილი კომისიის 

სხდომის ოქმები 

შესრულდა: პროფესიული განათლების მართვის სისტემაში ასახული ინფორმაცია

შესრულდა: საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 35 და 36 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად სსიპ 

კოლეჯი "მერმისი" 2021-2024 წლების საბიუჯეტო განაცხადი წარდგენილია განათლების  სამინისტრ. 

ეკონომიკურ დეპარტამენტში წერილი N618135 20.07.20

შესრულდა: სსიპ კოლეჯის ,,მერმისი" დირექტორის 2020 წლის 17 ნოემბრის N04-306 ბრძანებით 

დამტკიცებული 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში განსახორციელებელი შესყიდვების გეგმა 

და 2021 წლის საკუთარი სახსრების ფარგლებში განსახორციელებელი შესყიდვების  გეგმა



არ შესრულდა: საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძ N 108 დამტკიცებული ინსტრუქციიტ კოლეჯს არ 

გააჩნია ვალდებულება ფინანსური აღრიცხვის და ანგარიშგების წარმოდგენის

შესრულდა: პროფესიული საგანმნათლებლო კატალოგის განახლება ხდება რეგულარულად შესაბამისი 

გარემოების დადგომისთანავე

შესრულდა: კოლეჯის   ვებგვერდი mermisicollege.edu.ge  ხელმისაწვდომია ყველასთვის და მისი განახლება 

ხდება ახალი ინფორმაციიდან გამომდინარე რეგულარულად
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