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მუხლი 1.ზოგადი  დებულებანი  

1. ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯის (შემდგომში - „კოლეჯი“) შრომის შინაგანაწესი (შემდგომში - 

შინაგანაწესი) განსაზღვრავს კოლეჯსა და დასაქმებულებს შორის არსებულ შრომით, სამსახურებრივ 

(მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული ურთიერთობები) და მის თანმდევ 

ურთიერთობებს. სამუშაო დროს და მისი გამოყენების წესს, შვებულების მიცემის წესს, დასაქმებულთა 

და დამსაქმებლის უფლება-მოვალეობებსა და ვალდებულებებს, შრომის ანაზღაურების წესს, შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებს;  

2. წინამდებარე შინაგანაწესის მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა კოლეჯის 

ადმინისტრაციული პერსონალისთვის (შემდგომში „დასაქმებული“),განმახორციელებელი პირებისა 

და მსმენელებისთვის. მუხლი 2. სამუშაო და დასვენების დრო  

1. სამუშაო დრო წარმოადგენს კალენდარული დროის ნაწილს, რომლის განმავლობაშიც დასაქმებული 

ვალდებულია განახორციელოს მასზე დაკისრებული სამსახურებრივი უფლება-მოვალეობები; 2. 

კოლეჯში დაწესებულია ხუთ დღიანი სამუშაო კვირა, დასვენების  დღეებია შაბათი და კვირა;   

3. სამუშაო დღის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 8 საათით.  

4. სამუშაო დღე იწყება 10.00 საათზე და სრულდება 18.00 საათზე.  

5. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენება განისაზღვრება 13.00 საათიდან 14.00 საათამდე.  

6. კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლი პირის სამუშაო დღე ამ 

მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებისგან განსხვავებულად რეგულირდება და სამუშაო დღის 

განმავლობაში ასრულებენ ყველა სახის სასწავლო-მეთოდურ სამუშაოს; მათი მუშაობის დრო 

განისაზღვრება სასწავლო მეცადინეობის განრიგითა და მათთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებებით/მომსახურების ხელშეკრულებით.   

მუხლი 3. დასვენების დღეები  

1. დასაქმებულს, ასევე, უფლება აქვს დაისვენოს საქართველოს შრომის კოდექსითა კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  დადგენილ უქმე დღეებში;  
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2. დამსაქმებელს უფლება აქვს, დაადგინოს საქართველოს შრომის კოდექსისგან განსხავებული უქმე 

დღეები, რომელიც ფორმდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით.  

მუხლი 4. დასვენებისა და უქმე დღეებში მუშაობის შემთხვევები. არასამუშაო დროს სამუშაო ადგილზე 

ყოფნის პირობები  

1. დასვენებისა და უქმე დღეებში, აგრეთვე სამუშაო დროის შემდგომ სამუშაო ადგილზე მუშაობა 

შესაძლებელია:  

ა) კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებით, საქართველოს კანონმდებლობით მკაცრად 

განსაზღვრულ გამონაკლის შემთხვევებში და დადგენილი თავისებურებების შესაბამისად, სათანადო 

კომპენსაციით ფულადი ან/და სამაგიერო დასვენების დღის სახით;  

ბ) საკუთარი ინიციატივით, კოლეჯის დირექტორის სიტყვიერი თანხმობის საფუძველზე;  

2. არასამუშაო დროს საკუთარი ინიციატივით, დირექტორის დავალების გარეშე სამუშაოს 

შესრულებისას დასაქმებულს კომპენსაცია ან სხვაგვარი ანაზღაურება არ მიეცემა. ამასთან აღნიშნული 

გარემოება არ აბრკოლებს ამ დასაქმებულის მიმართ წახალისების ზომების გამოყენებას;  

3. საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს 

შესრულება მიიღწევა ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ და მისი პირობები განისაზღვრება მხარეთა 

შეთანხმებით.  

მუხლი 5. სამუშაოზე დაგვიანება. დასაქმებულის მიერ გაცდენილი სამუშაო დროის საპატიოდ ან 

არასაპატიოდ ჩათვლა  

1. კოლეჯში სამუშაოზე დაგვიანებად მიიჩნევა დასაქმებულის მიერ სამუშაო დროს, სამუშაო 

ადგილზე 15 წუთზე მეტი ხნის დაგვიანებით გამოცხადება;  

2. სამუშაოზე დაგვიანება და სამუშაო დროის სხვა სახის გაცდენა საპატიოდ ჩაითვლება, თუ 

კოლეჯის დირექტორი დააკმაყოფილებს დასაქმებულის ზეპირ ან წერილობით თხოვნას დაგვიანების 

საპატიოდ ჩათვლის შესახებ;  

3. დასაქმებული ვალდებულია დაგვიანების შემთხვევაში მოხსენებითი ბარათით მიმართოს 

კოლეჯის დირექტორს;  

4. კოლეჯის დირექტორის მიერ სამუშაოზე დაგვიანების ან სამუშაო დროის სხვა სახის გაცდენის 

თაობაზე დასაქმებულის ზეპირი ან წერილობითი განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, 

აღნიშნული დრო მიიჩნევა საპატიოდ.  

5. სამუშაოზე არასაპატიოდ დაგვიანების ან/და სამუშაოს არასაპატიოდ გაცდენის შემთხვევებში, 

კოლეჯი უფლებამოსილია გამოიყენოს საქართველოს კანომდებლობით დადგენილი დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომები;  

6. არასაპატიო დაგვიანებად და სამუშაოს არასაპატიო გაცდენად არ ჩაითვლება დასაქმებულის მიერ 

სამუშაო დროს სამსახურებრივი მოვალეობების კოლეჯის შენობის გარეთ შესრულება, რაც 
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გამოწვეული იყო შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკით და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმირებული 

იყო კოლეჯის დირექტორი. მუხლი 6. სამსახურში გამოუცხადებლობა  

1. სამსახურში გამოუცხადებლობად ითვლება დასაქმებულის მიერ სამუშაო დროის განმავლობაში 

სამუშაო ადგილზე გამოუცხადებლობა, გარდა საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული 

შრომითი ურთიერთობების შეჩერების საფუძვლების არსებობისა;  

2. სამუშაოზე გამოუცხადებლობად არ ჩაითვლება სამუშაო დროის მიმდინარეობისას დასაქმებულის 

მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელება კოლეჯის შენობის გარეთ, მათ შორის 

სამსახურებრივ მივლინებაში ყოფნის დრო, რაც გამოწვეული იყო შესასრულებელი სამუშაოს 

სპეციფიკით და აღნიშნულის თაობაზე ზეპირი ან/და წერილობითი ფორმით ინფორმირებული იყო 

დამსაქმებელი;  

3. წინასწარ ცნობილი მიზეზებით, სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დასაქმებული 

ვალდებულია, უშუალო ხელმძღვანელს წინასწარ წარუდგინოს წერილობითი განცხადება სამსახურში 

არყოფნის მიზეზების და სავარაუდო პერიოდის მითითებით და ითხოვოს ამ ხნის განმავლობაში 

ნაკისრი ვალდებულებებისაგან დროებით გათავისუფლება. კოლეჯის დირექტორი თანხმობის ნიშნად 

ხელს აწერს განცხადებას ან უარს ამბობს თხოვნის დაკმაყოფილებაზე;  

4. დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზანშეწონილობაზე პასუხს აგებს კოლეჯის 

დირექტორი. ხელმოწერილი - „ვიზირებული“ განცხადება გათავისუფლების თაობაზე უნდა 

წარედგინოს დაწესებულების შესაბამის სამსახურს;  

5. სამუშაოდან დროებით გათავისუფლების თხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, 

დასაქმებული ვალდებულია ჩვეულ რეჟიმში განაგრძოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი ქმედება განიხილება არასაპატიო მიზეზით სამუშაოს 

გაცდენად და დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს შინაგანაწესით დადგენილი 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა;  

6. წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დასაქმებული 

ვალდებულია შესაძლებლობის ფარგლებში დაუყოვნებლივ, საკომუნიკაციო საშუალების 

გამოყენებით, აცნობოს მის უშუალო ხელმძღვანელს გამოუცხადებლობის მიზეზი და გაცდენის 

სავარაუდო პერიოდი. გამოცხადების შემდეგ კი, მოთხოვნის შემთხვევაში, უმოკლეს დროში 

წარუდგინოს დამსაქმებელს მოხსენებითი ბარათი, რომელიც შემდგომ გადაეცემა კოლეჯის 

კანცელარიას;  

7. ერთი თვის განმავლობაში, არასაპატიო მიზეზით, მეორედ გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს შინაგანაწესით დადგენილი დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომა;  

8. წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობა შესაძლებელია ჩაითვალოს საპატიოდ 

იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებულის უშუალო ხელმძღვანელი სამუშაოზე გამოუცხადებლობის 

თაობაზე (სამსახურში გამოცხადების შემდგომ) დააკმაყოფილებს დასაქმებულის ზეპირ ან 

წერილობით განცხადებას;  



ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი  

  

 

9. არასაპატიო მიზეზით სამუშაოზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დასაქმებულს დაექვითება 

შრომის ანაზღაურება გაცდენილი დროის შესაბამისად.  

მუხლი 7. სამსახურებრივ უფლებამოსილებათა განხორციელება არასამუშაო დროს  

1. დასაქმებული, რომელიც ამ შინაგანაწესით დადგენილი პირობების დაცვით არასამუშაო დროს 

იმყოფება სამუშაო ადგილზე (დასვენების, ან უქმე დღეებში, სამუშაო დროის შემდეგ) და ახორციელებს 

მისთვის მინიჭებულ უფლება-მოვალეობებს, ვალდებულია:  

ა) დაიცვას შრომის უსაფრთხოება;  

ბ) გაუფრთხილდეს კოლეჯის ქონებას. მუხლი 

8. სამსახურეობრივი შეთავსება  

1. დასაქმებულს უფლება აქვს შეთავსებით ეკავოს სხვა თანამდებობა და ასრულებდეს ანაზღაურებად 

სამუშაოს;  

2. შრომითი ხელშეკრულება შეთავსებით სამუშაოზე შეიძლება დაიდოს პირთან, რომელსაც 

ძირითადი სამუშაოდან თავისუფალ დროს შეუძლია სხვა ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება;  

3. დასაქმებულის უფლება, შეასრულოს სხვა სამუშაო, შესაძლებელია შრომითი ხელშეკრულებით 

შეიზღუდოს, თუ ასეთი სამუშაოს შესრულებამ შეიძლება ხელი შეუშალოს მის ძირითად სამუშაოსთან 

დაკავშირებული მოვალეობების შესრულებას.  

მუხლი 9. დასაქმებულის შვებულება და შვებულების მიცემის წესი  

1. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით - წელიწადში სულ მცირე 

24 სამუშაო დღით;  

2. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით - წელიწადში სულ 

მცირე 15 კალენდარული დღით;  

3. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, 

დამსაქმებელი უფლებამოსილია დაადგინოს დასაქმებულთათვის წლის განმავლობაში 

ანაზღაურებად შვებულებათა მიცემის რიგითობა;  

4. ამ შინაგანაწესით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების 

შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს აუნაზღაუროს გამოუყენებელი შვებულება 

შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის პროპორციულად;  

5. დასაქმებულს ანაზღაურებადი შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა მუშაობის თერთმეტი 

თვის გასვლის შემდეგ. დასაქმებულს მხარეთა შეთანხმებით შვებულება შეიძლება მიეცეს 

აღნიშნული ვადის გასვლამდეც;  



ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი  

  

 

6. შვებულება ფორმდება დასაქმებულის მიერ წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, კოლეჯის 

დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებით;  

7. დასაქმებულს მუშაობის მეორე წლიდან შვებულება შეიძლება მიეცეს სამუშაო წლის ნებისმიერ 

დროს;  

8. მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება შვებულების ნაწილ-ნაწილ გამოყენება;  

9. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ანაზღაურებას ექვემდებარება 

ანაზღაურებადი შვებულება განურჩევლად იმისა, ერთდროულად იყო გამოყენებული თუ 

ნაწილნაწილ;  

10. ანაზღაურებად შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი, შვებულება 

ორსულობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და 

დამატებითი უხელფასო შვებულება;  

11. დასაქმებულის საშვებულებო ანაზღაურება განისაზღვრება შვებულების წინა 3 თვის საშუალო 

ანაზღაურებიდან, თუ მუშაობის დაწყებიდან ან უკანასკნელი შვებულების შემდეგ ნამუშევარი დრო 

3 თვეზე ნაკლებია - ნამუშევარი თვეების საშუალო ანაზღაურებიდან, ხოლო ყოველთვიური 

ფიქსირებული ანაზღაურების შემთვევაში - ბოლო თვის ანაზღაურების მიხედვით;  

12. თუ დასაქმებულის მიერ ადგილი აქვს ანაზღაურებადი შვებულების ნაწილ-ნაწილ გამოყენებას, 

საშვებულებო ანაზღაურება გაიცემა, ასევე, ნაწილ-ნაწილ გამოყენებული დღეების 

პროპორციულად;  

13. შესაძლებელია, დასაქმებულის შვებულება შეწყვეტილი იქნეს იმ ვადაზე ადრე, ვიდრე ეს 

გათვალისწინებული იყო შვებულების თაობაზე დირექტორის ბრძანებით. შვებულების ვადაზე 

ადრე შეწყვეტის ინიციატორი შესაძლებელია იყოს როგორც დამსაქმებელი, ასევე - დასაქმებული;  

14. ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე 

გააფრთხილოს დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

გაფრთხილება შეუძლებელია გადაუდებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო;  

15. განსაკუთრებული გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია გამოიძახოს 

დასაქმებული კუთვნილი შვებულებიდან. მხარეთა შეთანხმებით, დასაქმებულის შვებულებიდან 

გამოძახება ანაზღაურდება ან მას მიეცემა სანაცვლო დასვენების დღეები;  

16. შვებულების შეწყვეტა ფორმდება კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული სამართლებრივი 

აქტით;  

17. დამსაქმებლის ინიციატივით შვებულების შეწყვეტა შესაძლებელია გამოწვეულ იქნას მხოლოდ 

გადაუდებელი აუცილებლობით;  

18. დასაქმებულის თანხმობით დასაშვებია შვებულების გადატანა მომდევნო წლისთვის, რომელიც 

ფორმდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით;  



ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი  

  

 

19. აკრძალულია ანაზღაურებადი შვებულების გადატანა ზედიზედ 2 (ორი) წლის განმავლობაში;  

20. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები არ ვრცელდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განმახორციელებელ პირზე/პროფესიული განათლების მასწავლებელზე, ისინი ხელმძღვანელობენ 

შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულების მიხედვით;  

21. დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 

მოვლის გამო შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით;  

22. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 

კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთვევაში - 200 

კალენდარული დღე;  

23. ამ მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებული შვებულება დასაქმებულს თავისი 

შეხედულებისამებრ შეუძლია გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ 

პერიოდებზე;  

24. დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე 

ეძლევა ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული 

დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე;  

25. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება და ახალშობილის შვილად 

აყვანის გამო შვებულება ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

26. დასაქმებულს თავისივე თხოვნით, უწყვეტად ან ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ არანაკლებ წილწადში 2 

კვირისა, ეძლევა ანაზღაურების გარეშე შვებულება ბავშვის მოვლის გამო - კვირის ოდენობით, სანამ 

ბავშვს შეუსრულდება 5 წელი;  

27. ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს ნებისმიერ პირს, რომელიც 

ფაქტობრივად უვლის ბავშვს;  

28. ამ მუხლით დადგენილ ნორმებსა და დასაქმებულთან გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილ 

ნორმებს შორის კოლიზიის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება დასაქმებულთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილ ნორმებს შვებულების მიცემის წესის ნაწილში.  

მუხლი 10.  მივლინება  

1. მივლინება არის დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის ადგილის დროებით შეცვლა, სამუშაოს 

ინტერესებიდან გამომდინარე;  

2. დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის მივლინებაში გაგზავნა არ მიიჩნევა შრომითი ხელშეკრულების 

არსებითი პირობების შეცვლად, თუ მივლინების პერიოდი არ აღემატება წელიწადში 45 კალენდარულ 

დღეს. მივლინება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ფორმდება კოლეჯის 



ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი  

  

 

დირექტორის სამართლებრივი აქტით, რომელსაც დაინტერესებულ პირს/პირებს აცნობებს 

კანცელარია;  

3. დამსაქმებლის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გადამეტების შემთხვევა 

მიიჩნევა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად;  

4. დამსაქმებელი ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს მივლინებასთან 

დაკავშირებული ხარჯები. მივლინების ფინანსური უზრუნველყოფის შეუფერხებლად 

განხორციელების მიზნით, მივლინების შესახებ კოლეჯის დირექტორის ბრძანება უნდა გადაეცეს 

ფინანსურ მენეჯერს;  

5. დასაქმებული ვალდებულია მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის 

ვადაში ფინანსურ მენეჯერს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია;  

6. ამ მუხლით გათვალისწინებული ნორმები გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთვევაში, თუ შრომითი 

ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.  

მუხლი 11. დასაქმებული უფლებამოსილია  

ა) მოითხოვოს სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო პირობების შექმნა, მათ შორის სამუშაო მასალა, 

ტექნიკური და საკანცელარიო ნივთები და სხვა;   

ბ) ფლობდეს ინფორმაციას საკუთარი უფლებებისა და ვალდებულებების, ასევე, მათი შეზღუდვის 

საფუძვლების შესახებ და დამსაქმებლისაგან აღნიშნულ საკითხებზე მიიღოს ინფორმაცია;   

გ) დამსაქმებლისაგან მოითხოვოს მისი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა და ნაკისრი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;   

დ) მიიღოს შრომის ანაზღაურება დადგენილ ვადაში, ოდენობითა და წესით;   

ე) მოითხოვოს და მიიღოს შვებულება (ანაზღაურებადი, ანაზღაურების გარეშე);   

ვ) წარადგინოს წინადადებები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სასწავლებლის მუშაობის გამარტივებას 

ან/და გაუმჯობესებას; მუხლი 12.  დასაქმებულის ვალდებულებები  

1. კოლეჯის ადმინისტრაციული პერსონალი ვალდებულია:  

ა) სამუშაო შეასრულოს კეთილსინდისიერად, ჯეროვნად და ხარისხიანად;   

ბ) დროულად და მოთხოვნის შესაბამისად შეასრულოს სასწავლებლის დირექტორის და სხვა 

უფლებამოსილი პირის ყველა კანონიერი დავალება/მითითება;  

გ) მოთხოვნისამებრ აწარმოოს წერილობითი ანგარიშგება 6 თვეში არანაკლებ ერთხელ, 

სამსახურებრივი ბარათის უშუალო ხელმძღვანელთან წარდგენის გზით;  
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დ) იზრუნოს საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. სასწავლებლის მიერ ორგანიზებული 

გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გაწეული ღონისძიებების შედეგად მიღებული 

ცოდნა და უნარები გამოიყენოს სასწავლებელში საქმიანობისას;  

ე) თავი შეიკავოს მოქმედებისაგან, რომელიც ხელს უშლის სხვა დასაქმებულებს შეასრულონ თავიანთი 

მოვალეობები;  

ვ) დასაქმებული ვალდებულია შეამოწმოს (სამუშაო დღის განმავლობაში მინიმუმ ერთხელ) და 

გაითვალისწინოს ელექტრონულ ფოსტაზე მიწოდებული ინფორმაცია;  

ზ) ხელი შეუწყოს პროგრამის განმახორციელებელ პირს/პროფესიული განათლების მასწავლებელს 

სასწავლო პროცესის წარმართვაში მათი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მიხედვით;  

თ) დროულად გააცნოს პროგრამის განმახორციელებელ პირს/პროფესიული განათლების 

მასწავლებელს მათი სასწავლო მეცადინეობის ცხრილი;  

ი) მიუთითოს თითოეულ პროგრამის განმახორციელებელ პირს/პროფესიული განათლების 

მასწავლებელს გარკვეული სამუშაო ოთახი;  

კ) მისცეს თანამშრომლებს დავალებები და სამუშაო განრიგი დროულად, მოამარაგოს ისინი საჭირო 

მოწყობილობებით, ინვენტარით, მასალებით, ნედლეულით და სხვ.;  

ლ) განამტკიცოს შრომითი, სასწავლო და საშემსრულებლო დისციპლინა;  

მ) შეასრულოს შრომის დაცვის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები, სამუშაო დღის დადგენილი 

განრიგი, განახორციელოს ღონისძიებები უსაფრთოებისა და სანიტარიის დაცვის სფეროში;  

ნ) განუმარტოს პროგრამის განმახორციელებელ პირს/პროფესიული განათლების მასწავლებელს მათი 

უფლება-მოვალეობანი და შრომის ანაზღაურების პირობები;  

ო) გააცნოს პროგრამის განმახორციელებელ პირს/პროფესიული განათლების მასწავლებელს 

დაწესებულების შინაგანაწესი;  

პ)  გააცნოს  პროგრამის  განმახორციელებელ  პირს/პროფესიული  განათლების 

 მასწავლებელს სხვადასხვა მოწყობილობების, ინსტრუმენტებისა და აპარატურისადმი მოპყრობის 

წესები.  

2. პროგრამის განმახორციელებელი პირი/პროფესიული განათლების მასწავლებელი ვალდებულია:  

ა) არ განახორციელოს პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო მასალების ან/და სასწავლო 

რესურსების მიყიდვა;  

ბ) მეცადინეობის ჩატარება მიანდოს სხვა პირს მხოლოდ ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით;  

გ)გამორიცხოს მეცადინეობების ჩატარების საათებისა და აუდიტორიების თვითნებური ცვლილებები;  
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დ) განახორციელოს სხვა ქმედებები, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და 

კოლეჯის შიდა სამართლებრივ აქტებს.  

3. კოლეჯის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია:  

ა) ზუსტად დაიცვას დისციპლინა და კოლეჯის შინაგანაწესი;  

ბ) დროულად და ზუსტად შეასრულოს კოლეჯის ადმინისტრაციის მითითებები;  

გ) შეასრულოს შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულებით ნაკისრი მოვალეობანი;  

დ) დროულად გამოცხადდეს სამუშაოზე, ზუსტად დაიცვას და არ დაარღვიოს სამუშაო დღის 

დადგენილი რეჟიმი.  

ე) კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ წარმოადგინოს ანგარიში ჩატარებული მუშაობის შესახებ;  

ვ) სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დააბრუნოს კოლეჯის კუთვნილი წიგნები, სასწავლო 

მასალები და სხვა მატერიალური ფასეულობები, გადასცეს კომპიუტერულ ტექნიკაზე ან პროგრამულ 

უზრუნველყოფაზე მის მიერ დადებული პაროლები, აგრეთვე სხვა სახის ინფორმაცია, რისმა 

გადაუცემლობამაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს სასწავლო და სამუშაო პროცესის ნორმალურ 

წარმართვას.  

მუხლი 13. დამსაქმებელი უფლებამოსილია:   

ა)მოითხოვოს დასაქმებულისაგან ხელშეკრულებით, შინაგანაწესით, საქართველოს კანონმდებლობით 

და სასწავლებლის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება 

კეთილსინდისიერად, ჯეროვნად, დათქმულ ვადაში და სათანადო ხარისხით;  

ბ)მიუთითოს დასაქმებულს სამუშაოს შესრულებისას დაშვებულ ხარვეზებზე და მოითხოვოს მათი 

დაუყოვნებლივი აღმოფხვრა;  

გ)შრომითი/სამსახურებრივი ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე და სამუშაო დროის ნებისმიერ 

მონაკვეთში განახორციელოს ვალდებულებების შესრულების კონტროლი, რაც შეიძლება გამოიხატოს 

უშუალოდ სამუშაო პროცესზე დაკვირვებაში, ანგარიშის ჩამორთმევაში და სხვა მართლზომიერ 

ქმედებაში, რომელიც არ უნდა ლახავდეს დასაქმებულის პატივსა და ღირსებას;   

დ) იზრუნოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ პროფესიულ გადამზადებაზე.  

მუხლი 14. დამსაქმებელი ვალდებულია:  

ა) დასაქმებულს შეუქმნას მუშაობისათვის საჭირო, ჯანსაღი და უსაფრთხო პირობები, ჩაუტაროს 

ინსტრუქტაჟი სანიტარულ–ჰიგიენური, ხანძარსაწინააღმდეგო და ტექნიკის ექსპლუატაციასთან 

დაკავშირებულ უსაფრთხოების მოთხოვნებზე;   

ბ)დროულად განიხილოს დასაქმებულის პრეტენზიები და აცნობოს მას მიღებული გადაწყვეტილების 

შესახებ;   
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გ)დროულად მოახდინოს დასაქმებულის შრომის ანაზღაურება განსაზღვრული ოდენობით, წესით და 

პირობებით;  

დ)დროულად გააცნოს დასაქმებულს მის მიერ გამოცემული/შედგენილი შრომით/სამსახურებრივ 

ურთიერთობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები ან/და მათში შეტანილი ყველა ცვლილება 

და დამატება (მაგ: შინაგანაწესი და სხვა);   

ე)განახორციელოს დასაქმებულთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, სასწავლებლის სამართლებრივი 

აქტებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები.  

  

მუხლი 15.  შრომის ანაზღაურება  

1. შრომის  ანაზღაურების  ფორმა  და  ოდენობა  განისაზღვრება  შრომითი 

 ხელშეკრულებით/მომსახურების ხელშეკრულებით, კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული 

სამართლებრივი აქტით ან/და საშტატო განრიგით;  

2. შრომის ანაზღაურება გაიცემა თვეში ერთხელ;  

3. შრომის ანაზღაურება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, საბანკო გადარიცხვის გზით;  

4. კოლეჯი არ არის პასუხისმგებელი საბანკო სისტემებში წარმოქმნილი მიზეზებით შრომის 

ანაზღაურების გაცემის შეფერხებებზე და ამით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებაზე;  

5. დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს ზედმეტად 

გაცემული თანხა ან ნებისმიერი სხვა თანხა, რომელიც, შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე, 

მისთვის დასაქმებულს აქვს გადასახდელი;  

6. შრომითი ანაზღაურებიდან ერთჯერადად დაქვითვის საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 

შრომის ანაზღაურების 50%.  

მუხლი 16. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები  

1. შრომითი ხელშკრულების (ურთიერთობის) შეწყვეტის საფუძვლებია:  

ა) ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები, რაც აუცილებელს 

ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;  

ბ) ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;  

გ) შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შეუსრულებლობა;  

დ)დასაქმებულის  მიერ  თანამდებობის/სამუშაოს  დატოვება  საკუთარი  ნებით 

 წერილობითი განცხადების საფუძველზე;  

ე) მხარეთა წერილობითი შეთანხმება;  



ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი  

  

 

ვ)დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა  დაკავებულ 

თანამდებობასთან;  

ზ)დასაქმებულის მიერ მასზე ინდივიდური შრომითი ხელშეკრულებით ან/და შინაგანაწესით 

დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა;  

თ) დასაქმებულის  მიერ მასზე შრომითი ხელშკრულებით ან/და შინაგანაწესით გათვალისწინებული 

ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უკვე 

გამოყენებულია  შრომითი  ხელშეკრულებით  ან/და  შინაგანაწესით 

 გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა;  

ი)თუ  შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ხანგრძლივი 

შრომისუუნარობა-თუკი შრომისუუნარობის ვადა  აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 

თვის განმავლობაში აჭარბებს 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს 

შვებულება;  

კ) სასამართლოს განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც სამუშაოს 

შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს;  

ლ) სასამართლოს მიერ მიღებული კანონიერ ძალაში შესული  გადაწყვეტილება გაფიცვის უკანონოდ 

ცნობის შესახებ;  

მ) დასაქმებულის გარდაცვალება;  

ნ) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება;  

ო) სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას; შრომითი  

ხელშეკრულების (ურთიერთობის)  შეწყვეტა დაუშვებელია:  

ა) სხვა საფუძვლით, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლებისა;  

ბ) საქართველოს შრომის კოდექსის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული დისკრიმინაციის საფუძვლით;  

გ) დასაქმებული ქალის მიერ თავისი ორსულობის შესახებ დამსაქმებლისთვის შეტყობინებიდან 

საქართველოს შრომის კოდექსის 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული 

პერიოდის განმავლობაში, გარდა  ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“–„ე“, „ზ“,  „თ“,  „კ“  ან  „მ“ 

ქვეპუნქტებით  გათვალისწინებული   საფუძვლებისა;  

2. დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების (ურთიერთობის)  აუცილებელია სასწავლებლის 

სამართლებრივი აქტის გამოცემა.  

 მუხლი 17. მხარეთა ვალდებულებები შრომითი ხელშეკრულების (ურთიერთობის) შეწყვეტისას   

1. დამსაქმებლის მიერ შინაგანაწესით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი უფლებამოსილია არანაკლებ 3 კალენდარული დღით 



ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი  

  

 

ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით ან 

ზეპირსიტყვიერად;  

2. შინაგანაწესით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების 

დასაქმებულის ინიციატივით შეწყვეტისას დასაქმებული ვალდებულია არანაკლებ 30 კალენდარული 

დღით ადრე  გააფრთხილოს დამსაქმებელი წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით;    

3. დასაქმებულს უფლება აქვს, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე დამსაქმებლის  

შეტყობინების მიღებიდან  30 კალენდარული დღის ვადაში გაუგზავნოს   მას წერილობითი 

შეტყობინება ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლის წერილობითი დასაბუთების  მოთხოვნის  

თაობაზე;   

4. დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის 

ვადაში წერილობით დაასაბუთოს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი.  

      მუხლი 18.  საბოლოო ანგარიშისწორება, შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას  

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულთან მოახდინოს 

საბოლოო ანგარიშსწორება არა უგვიანეს 7 კალენდარული დღისა, თუ შრომითი ხელშეკრულებით ან 

კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.  

მუხლი 19.  პასუხისმგებლობა შინაგანაწესის დარღვევისთვის  

1. დასაქმებულის მიერ შინაგანაწესის დარღვევის შემთვევაში დირექტორი უფლებამოსილია მის 

მიმართ გამოიყენოს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ შინაგანაწესით დადგენილი 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა.  

მუხლი 20. შინაგანაწესში ცვლილებებისა ან/და დამატებების შეტანის წესი  

1.შინაგანაწესში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა და მათი ძალაში შესვლა წარმოებს მმართველ 

ორგანოსთან შეტანხმების საფუძველზე, კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით.  

2.შინაგანაწესით დადგენილი პირობების დროებით შეცვლა, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

ფარგლებში, მასში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის გარეშე გამონაკლისის სახით დასაშვებია 

მხოლოდ მაშინ, თუ იგი განპირობებულია ფორსმაჟორული მდგომარეობით, გამომდინარეობს 

დასაქმებულთა ინტერესებიდან, ამსუბუქებს ან აუმჯობესებს მათ მდგომარეობას და ატარებს 

დროებით ხასიათს.  


