
შპს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

  

 
 

დამტკიცებულია დირექტორის   N1 ბრძანებით 

 

შპს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის  შინაგანაწესი 

 
მუხლი 1. შინაგანაწესი, მისი მიზანი და მოქმედების სფერო 

1. შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის   (შემდგომში – კოლეჯი) შინაგანაწესი  

შემუშავებულია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს შრომის 

კოდექსის“ და მოქმედი კანონმდებლობის  შესაბამისად;  

2. შინაგანაწესი განსაზღვრავს კოლეჯის  შრომის განაწესს; სამუშაო კვირის ხანგრძლივობას; 

ყოველდღიური სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრების დროს; დასვენების ხანგრძლივობას; შრომის 

ანაზღაურების გაცემის დროს და ადგილს; ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობას და მიცემის 

წესს; ანაზღაურების გარეშე შვებულების ხანგრძლივობას და მიცემის წესს; შრომის პირობების დაცვის 

წესს; წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახესა და გამოყენების პირობებს; 

სამსახურში ეთიკური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფას. 

3. შინაგანაწესი ვრცელდება კოლეჯში  დასაქმებულ პირებზე და სავალდებულოა შესასრულებლად.  

4. შინაგანაწესის დარღვევის შემთხვევაში  დასაქმებულთა მიმართ გამოიყენება საქართველოს შრომის 

კოდექსითა და ამ შინაგანაწესით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

5. შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯსა და დასაქმებულებს შორის გაფორმებული შრომითი 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

6. შრომით ურთიერთობაში აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, 

ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი 

მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული 

შესაძლებლობების, რელიგიური ან რაიმე გაერთიანებისადმი კუთვნილების, ოჯახური 

მდგომარეობის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების გამო.  

7. შინაგანაწესი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის.   

 

მუხლი 2. სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, სამუშაო და დასვენების დრო 

1. კოლეჯში  სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა განისაზღვრება კვირაში ხუთი დღით, ორშაბათიდან 

პარასკევის ჩათვლით, 9:00 საათიდან 18:00 საათამდე. შესვენების დროს განისაზღვრება 13:00 

საათიდან 14:00 საათამდე.  პროფესიული მასწავლებლებისთვს  და მოწვეული სპეციალისტებისთვის 

სამუშაო დღე არანორმირებულია. ისინი სამუშაო დღის განმავლობაში ასრულებენ სასწავლო-

მეთოდურ ან/და პრაქტიკულ  სამუშაოს. 

2. დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური ქალია და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის 

საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ ერთი საათისა. ბავშვის კვებისათვის 

შესვენება ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურდება. 

3. კოლეჯსა   და პერსონალს შორის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა შესაძლებელია განისაზღვროს 

ურთიერთშეთანხმებით, შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით შრომის 

კანონმდებლობის საფუძველზე. 

4. სასწავლო პროცესის მოთხოვნის გათვალისწინებით პერსონალისათვის დასაშვებია 6 დღიანი 

სამუშაო კვირა, არაუმეტეს 40 საათისა კვირაში. 

5. უქმე დღეები განისაზღვრება საქართველოს შრომის კოდექსის მე-20 მუხლის საფუძველზე. 

 

მუხლი 3. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა 

1. შრომითი ურთიერთობის გაფორმებამდე კანდიდატი ვალდებულია კოლეჯში  წარადგინოს; 

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ბ) განცხადება სამსახურში მიღების შესახებ; 

გ) ავტობიოგრაფია/CV; 

დ)  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
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ე) კვალიფიკაციის ამაღლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, კოლეჯი 

უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში კანდიდატისაგან მოითხოვოს სხვა დოკუმენტების 

წარდგენა, შეამოწმოს მათი სისწორე ან მოიპოვოს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც ესაჭიროება 

შრომითი ურთიერთობის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. 

  

მუხლი 4.  შრომითი ხელშეკრულების დადება 

1. სამუშაოზე მიღება ხორციელდება შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ფორმდება 

წერილობითი ფორმით. 

2. შრომითი ხელშეკრულება დგება ქართულად და ხელმოწერილია ორივე მხარის მიერ. ერთი 

ეგზემპლიარი გადაეცემა დასაქმებულს, მეორე  ინახება კოლეჯში.   

3. შრომით ხელშეკრულებებს ხელს აწერს დირექტორი.   

4. შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ნებისმიერი ვადით დირექტორის გადაწყვეტილების 

საფუძველზე შრომის კანონმდებლობის პირობების გათვალისწინებით;  

5. დასაქმებულთან დადებული შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება ითვალისწინებდეს გამოსაცდელ 

ვადას. გამოსაცდელი ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 3 თვეს.  

6. შრომით ხელშეკრულებით უნდა განისაზღვროს:  

ა) სამუშაოს დაწყების თარიღი; 

ბ) თანამდებობის დასახელება;  

გ) შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობა;  

დ) სამუშაო ადგილი;   

ე) შრომითი ანაზღაურების ოდენობა ან შეთანხმება შრომითი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის 

საშუალებაზე;  

ვ) შრომის სხვა პირობები, რომელიც მიიღწევა მხარეთა მოლაპარაკების საფუძველზე. 

 

მუხლი 5.  პირადი საქმე  

1. კოლეჯში  ყოველ დასაქმებულს გააჩნია პირადი საქმე, რომლის წარმოების წესი და შინაარსი 

განისაზღვრება ამ შინაგანაწესით;  

2. ყველა პირადი საქმე უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:  

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს; 

ბ) შრომის წიგნაკს ან/და ცნობას (ცნობები) წინა სამუშაო ადგილებიდან (გამონაკლისს წარმოადგენენ 

ის პირები, რომლებიც პირველად იწყებენ სამსახურს); 

გ) ავტობიოგრაფიას (CV); 

გ) განათლებისა და სხვა აკადემიური მიღწევების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლებს;  

დ) კოლეჯში  მუშაობის პერიოდის ყველა წინა და ამჟამინდელ შრომითი ხელშეკრულებას;  

ე) ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც დაკავშირებულია დასაქმებულის  კოლეჯში მოღვაწეობასთან.  

 

მუხლი 6.  სამუშაოზე დაგვიანება 

1. სამუშაოზე დაგვიანებად მიიჩნევა დასაქმებულის მიერ სამუშაო დროს სამუშაო ადგილზე 

დაგვიანებით გამოცხადება. 

2. სამუშაოზე დაგვიანება შესაძლებელია ჩაითვალოს საპატიოდ ან არასაპატიოდ წინამდებარე 

შინაგანაწესით დადგენილი წესების დაცვის შემთხვევაში. 

 

მუხლი 7.  დასაქმებულის მიერ გაცდენილი სამუშაო დროის საპატიოდ ან არასაპატიოდ ჩათვლა 

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

დირექტორი დააკმაყოფილებს დასაქმებულის ზეპირ, ან წერილობით თხოვნას დაგვიანების 

საპატიოდ ჩათვლის თაობაზე. დირექტორი უფლებამოსილია დასაქმებულს მოსთხოვოს 

სამსახურებრივი ბარათის წარმოდგენა.  

2. იმ შემთხვევაში, თუ დირექტორი სამუშაოზე დაგვიანების, ან სამუშაო დროის სხვა სახის გაცდენის 

თაობაზე აკმაყოფილებს პერსონალის ზეპირ ან წერილობით განცხადებას – სამსახურებრივ ბარათს, 

აღნიშნული დრო მიიჩნევა საპატიოდ.  
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3. სამუშაოზე არასაპატიოდ დაგვიანების ან/და სამუშაოს არასაპატიოდ გაცდენის შემთხვევებში,  

კოლეჯი  უფლებამოსილია გამოიყენოს დადგენილი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა. 

4. სამუშაოზე არასაპატიოდ დაგვიანებად და სამუშაოს არასაპატიოდ გაცდენად არ ჩაითვლება 

დასაქმებულის მიერ სამუშაო დროს სამსახურებრივი მოვალეობების კოლეჯის   შენობის გარეთ 

შესრულება, რაც გამოწვეული იყო შესასრულებილი სამუშაოს სპეციფიკით და აღნიშნულის თაობაზე 

ინფორმირებული იყო დირექტორი.  

5. გაცდენილი სამუშაო დრო, არასაპატიოდ ჩათვლის შემთხვევაში, არ ანაზღაურდება.  

 

მუხლი 8.  წინასწარ ცნობილი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობა 

1. წინასწარ ცნობილი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დასაქმებული 

ვალდებულია, წინასწარ, მიმართოს დირექტორს შემდგომში სამსახურში არყოფნის მიზეზების, 

სავარაუდო პერიოდის, მის მიერ გადაუდებლად შესასრულებელი სამუშაოს მითითებით და ითხოვოს 

ამ ხნის განმავლობაში სამსახურებრივი ვალდებულებებისაგან დროებით გათავისუფლება. 2 დღეზე 

მეტი ვადით წინასწარ ცნობილი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, მიმართვა 

უნდა იყოს წარმოდგენილი წერილობითი სახით, ხოლო 2 დღეზე ნაკლები ვადით - წერილობითი, ან 

ზეპირი ფორმით დირექტორის მოთხოვნის შესაბამისად.  

2. სამუშაოდან დროებით გათავისუფლების თხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში 

დასაქმებული ვალდებულია ჩვეულ რეჟიმში განაგრძოს სამსახურებრივი საქმიანობა. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, მისი ქმედება განიხილება სამუშაოს არასაპატიო მიზეზით სამუშაოს გაცდენად და 

კოლეჯი   უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს დადგენილი დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ზომა. 

 

მუხლი 9.  წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობა 

1. წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დასაქმებული 

ვალდებულია, შესაძლებლობის ფარგლებში, დაუყოვნებლივ სიტყვიერად (ტელეფონით) აცნობოს 

კოლეჯს გამოუცხადებლობის მიზეზი, სავარაუდო პერიოდი და ინფორმაცია მის მიერ 

დაუყოვნებლივ შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ, გამოცხადების შემდეგ კი, მოთხოვნის 

შემთხვევაში, უმოკლეს დროში წარუდგინოს მას მოხსენებითი ბარათი.  

2. 2 დღეზე მეტი ვადით წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, 

დასაქმებულმა წერილობით უნდა მიმართოს დირექტორს გაცდენილი დროის საპატიოდ ჩათვლის 

თხოვნით.  

3. წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობა შესაძლებელია ჩაითვალოს საპატიოდ 

წინამდებარე შინაგანაწესით დადგენილი წესების დაცვის შემთხვევაში. 

 

მუხლი 10.   პროფესიული მასწავლებლის/მოწვეული პერსონალის  სამსახურში გამოცხადების 

რეგულირების წესები და გამოუცხადებლობის შედეგები 

1. პროფესიული მასწავლებელი/მოწვეული პერსონალი სასწავლო პროცესს წარმართავს  კოლეჯის 

მიერ დადგენილი მეცადინეობის ,,ცხრილის’’ შესაბამისად. პერსონალის  მიერ აღნიშნული ცხრილით 

დადგენილი სამუშაო გრაფიკის ერთჯერადად  ან  გარკვეული პერიოდით შეცვლა დასაშვებია 

პერსონალის სათანადო განცხადებაზე სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  წერილობითი 

თანხმობის საფუძველზე.  

2. პერსონალის მიერ მეცადინეობის გაცდენის თითოეულ ფაქტზე სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახურის  წარმომადგენელი ადგენს წერილობით ოქმს, რომელშიც ფიქსირდება პერსონალის 

სახელი და გვარი, გაცდენილი  საათი. ოქმის ჩანაწერის სისწორე დასტურდება სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახურის  წარმომადგენლის ხელმოწერით.  

3.  დირექტორის  მოთხოვნის შემთხვევაში პერსონალი  ვალდებულია სამი კალენდარული დღის  

ვადაში წარუდგინოს დირექტორს  წერილობითი განმარტება ლექციის გაცდენის მიზეზის შესახებ.  

4. პერსონალი  ვალდებულია უზრუნველყოს თითოეული გაცდენილი მეცადინეობის აღდგენა. 

5.  პერსონალის მიერ მეცადინეობის არასაპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში დირექტორი 

გამოსცემს ბრძანებას, რომლითაც დასაქმებულს სახელფასო ანაზღაურებიდან დაექვითება თვის 

განმავლობაში მისთვის ერთი მეცადინეობის ჩატარებისათვის მისაღები ანაზღაურების ოდენობის 

შესაბამისი თანხა თითოეული გაცდენილი მეცადინეობისათვის, ხოლო თვის განმავლობაში  6  

მეცადინეობის  გაცდენის შემთხვევაში დირექტორი უფლებამოსილია შეწყვიტოს  შრომითი 

ხელშეკრულება.  



შპს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

  
6. პერსონალის  მიერ მეცადინეობის გაცდენა საპატიოდ ჩაითვლება  ავადმყოფობის (ოჯახის წევრის 

ავადმყოფობის), ახლო ნათესავის გარდაცვალების ან სხვა საპატიო შემთხვევაში.  

7. სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებულ მეცადინეობაზე პროფესიულ სტუდენტთა 

გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, პერსონალის მიერ მეცადინეობის გაცდენა ჩაითვლება საპატიოდ, 

თუ იგი  პირველი 20 წუთის განმავლობაში იმყოფებოდა ამ მეცადინეობისათვის ცხრილით 

განსაზღვრულ აუდიტორიაში. 

 

მუხლი 11.  ზეგანაკვეთური სამუშაო 

1. ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა მხარეთა შეთანხმებით დასაქმებულის მიერ სამუშაოს 

შესრულება დროის იმ მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა აღემატება კვირაში 40 საათს. 

2. ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება ხელფასის საათობრივი განაკვეთის ორმაგი ოდენობით. 

დასაქმებულის თანხმობით შესაძლებელია ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების სანაცვლოდ 

მისთვის დამატებითი დასვენების დროის მიცემა. 

 

მუხლი 12.  შრომის ანაზღაურების გაცემის დრო, ადგილი და წესი 

დასაქმებულზე შრომის ანაზღაურება გაიცემა ყოველი კალენდარული თვის ბოლო რიცხვამდე.  

ანაზღაურების გაცემა ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, დასაქმებულის პირად საბანკო 

ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.  

 

მუხლი 13. ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი 

1. დასაქმებულ პირებს უფლება აქვთ ისარგებლონ ანაზღაურებადი შვებულებით წელიწადში სულ 

მცირე 24 სამუშაო დღით.  

2. დასაქმებულის შვებულებაში წასვლის უფლება წარმოიშობა მუშაობის  11 თვის შემდეგ.  

დირექტორთან შეთანხმებით დასაქმებულს შვებულება შეიძლება მიეცეს ამ ვადის გასვლამდეც. 

3. დასაქმებული შვებულებით სარგებლობის მოთხოვნით  დირექტორს მიმართვს წერილობითი 

განცხადებით. შვებულება ფორმდება დირექტორს მიერ გამოცემული ბრძანებით. 

4. დასაქმებული ვალდებულია შვებულების დასრულებისთანავე დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილს.  

5.  ანაზღაურებად შვებულებაში ყოფნის დროს დროებითი შრომისუუნარობის დაწყების 

შემთხვევაში, დროებით შრომისუუნარობის გამო ანაზღაურება გაიცემა დროებით შრომისუუნარობის 

მთელ პერიოდზე. ამ შემთხვევაში შვებულების დღეები გადაიწევს საავადმყოფო ფურცელში 

მითითებული დღეების რაოდენობით. 

6. მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება შვებულების ნაწილ-ნაწილ გამოყენება. 

7.  შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი, შვებულება ორსულობის, 

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

დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო. 

 

მუხლი 14. საშვებულებო ანაზღაურება 

დასაქმებულის საშვებულებო ანაზღაურება განისაზღვრება შვებულების წინა 3 თვის საშუალო 

ანაზღაურებიდან, თუ მუშაობის დაწყებიდან ან უკანასკნელის შვებულების შემდეგ ნამუშევარი დრო 

3 თვეზე ნაკლებია – ნამუშევარი თვეების საშუალო ანაზღაურებიდან, ხოლო ყოველთვიური 

ფიქსირებული ანაზღაურების შემთხვევაში – ბოლო თვის ანაზღაურების მიხედვით. 

 

მუხლი 15. ანაზღაურების გარეშე შვებულებების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი 

 

1. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით – წელიწადში სულ 

მცირე 15 კალენდარული დღით. 

2. 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. 

 

მუხლი 16. შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

1. დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და 

ბავშვის მოვლის გამო  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.        



შპს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

  
2. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შვებულება დასაქმებულს თავისი 

შეხედულებისამებრ შეუძლია გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე. 

                                                                                                                                                                              

მუხლი 17. დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა 

1. კოლეჯს  შეუძლია დასაქმებულთან შეწყვიტოს შრომითი ხელშეკრულება საქართველოს ორგანული 

კანონის ,,საქართველოს შრომის კოდექსით“ გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 

2. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულთან მოახდინოს 

საბოლოო ანგარიშსწორება არა უგვიანეს 7 კალენდარული დღისა. 

 

მუხლი 20. წახალისების ფორმები 

1. მუშაობაში მოპოვებული წარმატებისათვის, შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების მაღალი პროფესიონალიზმით შესრულებისათვის,  აგრეთვე განსაკუთრებული 

სირთულის ან მნიშვნელობის სამუშაოს  შესრულებისათვის, ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი 

სამსახურისთვის  ან/და საგანმანათლებლო პროცესში განსაკუთრებულად  თავის გამოჩენისათვის 

კოლეჯი  უფლებამოსილია დასაქმებულთა მიმართ გამოიყენოს წახალისების შემდეგი ფორმები; 

ა) დირექტორის მიერ ბრძანებით მადლობის გამოცხადება; 

ბ) ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება; 

გ) ერთჯერადი (ფულადი) პრემიის გაცემა; 

2. დასაქმებულის მიმართ შეიძლება ერთდროულად გამოყენებული იქნეს წახალისების რამდენიმე 

ფორმა. 

 

მუხლი 18. დისციპლინური დევნა 

1. დისციპლინური დევნა არის კოლეჯის  მიერ ჩატარებულ ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელთა 

მიზანია დასაქმებულის მიერ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა. 

2. შინაგანაწესით დადგენილი მოთხოვნები, დისციპლინური დევნა და სახდელი უნდა იყოს 

გონივრული, დასაბუთებული და თანაზომადი.  

3. დისციპლინური დევნა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ კოლეჯის  შინაგანაწესით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით, ჯეროვანი და სამართლიანი პროცედურით. 

4. დისციპლინური დევნისას კოლეჯი  ვალდებულია განუმარტოს დასაქმებულს მის მიერ ჩადენილი 

დისციპლინური გადაცდომის არსი. 

5. დაუშვებელია სასტიკი ან ისეთი დისციპლინური სახდელის გამოყენება, რომელიც  პირის პატივისა 

და ღირსების შემლახველია. 

6.  ერთი დისციპლინური გადაცდომისათვის შეიძლება დაკისრებულ იქნეს დისციპლინური 

სახდელის მხოლოდ ერთი სახე. 

7. დაუშვებელია კოლეჯის  მიერ დისციპლინური სახდელის დაკისრება იმ ქმედებისთვის, რომელიც 

დასაქმებულმა ჩაიდინა სამუშაო დროისგან თავისუფალ დროს ან კოლეჯის   ტერიტორიის გარეთ, 

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კოლეჯს   აქვს დასაბუთებული ინტერესი. 

 

მუხლი 19. დასაქმებულის დისციპლინური გადაცდომა 

 

1. დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის დასაქმებულს ეკისრება დისციპლინური სახდელი; 

2. დასაქმებულის დისციპლინური გადაცდომაა: 

ა) დასაქმებულის მიერ სამსახურებრივ მოვალეობათა არაჯეროვანი შესრულება ან შინაგანაწესის  

შეუსრულებლობა; 

ბ) დასაქმებულის, პროფესიული სტუდენტის ან კოლეჯის   დისკრედიტაციისაკენ მიმართული 

უღირსი საქციელი,  ზნეობრივ - ეთიკური ნორმების დარღვევა; 

გ)  კოლეჯის    ტერიტორიაზე ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ან სხვა ტოქსიკური საშუალებების მიღება; 

დ) სამსახურში გამოცხადება არაფხიზელ მდგომარეობაში, ასევე ნარკოტიკული ან ტოქსიკური 

საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ; 

ე) კოლეჯისთვის შეგნებულად ან დაუდევრობით მატერიალური/ქონებრივი ზიანის მიყენება ან ასეთი 

ზიანის წარმოშობის საშიშროების შექმნა; 



შპს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

  
ვ) კოლეჯის  სამართლებრივი აქტების შეუსრულებლობა ან მის შესრულებაში სხვებისთვის ხელის 

შეშლა 

3. დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის, დასაქმებულის მიმართ გამოიყენება შემდეგი 

დისციპლინური სახდელები: 

ა)  შენიშვნა; 

ბ) საყვედური; 

გ) სამსახურიდან გათავისუფლება. 

4. დისციპლინური სახდელის დადებამდე გათვალისწინებულ უნდა იქნას ჩადენილი გადაცდომის 

სიმძიმე, მათი ჩადენის გარემოებები, გადაცდომის ჩამდენის დამოკიდებულება მის მიერ ჩადენილი 

ქმედებისადმი, თანამშრომლის წინანდელი მუშაობა და ყოფაქცევა. 

5.  დისციპლუნური სახდელის დადებამდე შრომის დისციპლინის დამრღვევს უნდა მოეთხოვოს 

წერილობითი ახსნა-განმარტება. შვებულებაში ან მივლინებაში მყოფი პირის დისციპლინური დასჯა 

ხდება მისი გამოცხადების შემდეგ. სახდელის დასადებად უნდა შეიქმნას კომისია, რომლის დასკვნის 

შემდეგ განიხილება საკითხი. 

6.  კოლეჯი დისციპლინურ სახდელს იყენებს გადაცდომის გამოვლენისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 

ერთი თვისა მისი გამოვლენის დღიდან, თანამშრომლის ავადმყოფობის ან შვებულებაში ყოფნის 

პერიოდის ჩაუთვლელად.  

7. დასაქმებულისთვის დისციპლინური სახდელის დაკისრება ფორმდება  დირექტორის ბრძანებით და 

შეიტანება დასაქმებულის პირად საქმეში. 

8.  დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება გადაეცემა 

დაინტერესებულ პირს დადგენილი წესით.  

9. დირექტორის ბრძანება დასაქმებულისთვის დისციპლინური სახდელის დაკისრებასთან 

დაკავშირებით საჩივრდება სასამართლოში. 

 

მუხლი 20. დისციპლინური სახდელის ვადაზე ადრე  მოხსნა და მოქმედების ვადა 

1.  დასაქმებულის დისციპლინური სახდელის მოქმედების ვადაა 1 წელი. 

2. დისციპლინური სახდელი შეიძლება ვადაზე ადრე იქნას მოხსნილი, თუ დასაქმებულმა არ ჩაიდინა 

ახალი გადაცდომა და თავი გამოიჩინა როგორც კეთილსინდისიერმა თანამშრომელმა.  

3. დისციპლინური სახდელის ვადაზე ადრე მოხსნა ფორმდება   დირექტორის ბრძანებით და 

შეიტანება დასაქმებულის პირად საქმეში. 

4. დისციპლინური სახდელის მოქმედების ვადის გასვლის შემდგომ ან დისციპლინური სახდელის 

ვადაზე ადრე მოხსნის შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ დასაქმებულს არ ჰქონია დაკისრებული 

დისციპლინური სახდელი. 

5. დისციპლინური სახდელის მოქმედების პერიოდში დასაქმებულის მიმართ არ გამოიყენება 

წახალისების ფორმები. გამონაკლისი შეიძლება დადგინდეს  დირექტორის დასაბუთებული 

გადაწყვეტილებით.  

 

მუხლი 21.  პროფესიული სტუდენტების დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

 

1. პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნა უნდა იყოს დისციპლინური 

გადაცდომის პროპორციული და შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ კოლეჯის დებულებით, 

წინამდებარე შინაგანაწესით, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სამართლიანი 

პროცედურის გზით. 

2. პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნის წამოწყება არ უნდა ზღუდავდეს 

სტუდენტის უფლებას, მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესში, გარდა წინამდებარე შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, თუ ეს საფრთხეს უქმნის სხვისი უფლებების, ჯანმრთელობის, 

კოლეჯის  საკუთრებისა და უსაფრთხოების დაცვას.    

 3. პროფესიული სტუდენტის დისციპლინური დევნის საკითხს წყვეტს დირექტორი. პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს, დაესწროს თავისი საქმის განხილვას. 

 4. დისციპლინური წარმოების განხორციელებისას პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს: 

ა) წერილობითი ფორმით მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება მის მიმართ დისციპლინური 

წარმოების დაწყების შესახებ; 

ბ) დაესწროს დისციპლინური წარმოების საკითხის განხილვას და ისარგებლოს დაცვის უფლებით; 

გ) მიაწოდოს კოლეჯს მის ხელთ არსებული ინფორმაცია და მტკიცებულებები; 



შპს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

  
დ) მონაწილეობა მიიღოს კოლეჯის  მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების გამოკვლევაში;  

ე) მოითხოვოს მის მიმართ დისციპლინური წარმოების საკითხი განხილულ იქნეს საჯარო სხდომაზე. 

5. პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნის საკითხის განხილვისას მტკიცების 

ტვირთი აწევს ბრალდების მხარეს. დისციპლინური დევნის განხორციელების შესახებ 

გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და ემყარებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით,  

შინაგანაწესით და ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული წესით მოპოვებულ მტკიცებულებებს. 

ყველა მტკიცებულება, რომელიც დისციპლინური დევნის საფუძველია, უნდა გამოიკვლიოს კოლეჯმა. 

6. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, სასამართლოში გაასაჩივროს დირექტორის მიერ მის მიმართ 

მიღებული გადაწყვეტილება.  

7. პროფესიული სტუდენტის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შესაძლებელი სანქციები 

და მისი გამოყენების საკითხები განისაზღვრება ეთიკის კოდექსით. 

 

მუხლი 22. დასაქმებულთა მატერიალური პასუხისმგებლობა 

1. დასაქმებულები პასუხისმგებელი არიან კოლეჯის   ქონების სათანადო გამოყენებასა და დაცვაზე. 

2. დასაქმებულები ვალდებული არიან: 

ა)  ქონება გამოიყენონ მხოლოდ დანიშნულებით; 

ბ) ქონების ნებისმიერი სახის გადაადგილების, დაზიანების, განადგურებისა და დაკარგვის შესახებ 

აცნობონ  დირექტორს; 

3. დასაქმებულები ვალდებული არიან აანაზღაურონ კოლეჯისათვის  მიყენებული მატერიალური 

ზარალი  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 23. შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო  უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები 

1. კოლეჯი ვალდებულია  თანამშრომლებს შეუქმნას შრომის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო-

პირობები, შეასრულოს შრომის დაცვის წესები. განახორციელოს ღონისძიებები უსაფრთხოების 

ტექნიკისა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის სფეროში. 

2. დასაქმებული ვალდებულია: 

ა) დაიცვას შინაგანაწესის პირობები; 

ბ) შეასრულოს  ხელმძღვანელობის მითითებები; 

გ) გაუფრთხილდეს მასზე  მინდობილ კოლეჯის  ქონებას; 

დ) კეთილსინდისიერად შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობანი; 

ე) წესრიგში იქონიოს თავისი სამუშაო ადგილი, დაიცვას სისუფთავე და სიმშვიდე; 

ვ) იყოს კოლეგიალური, თავაზიანი და კორექტული. 

5. ყველასთვის შესასრულებლად სავალდებულოა ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისა და შრომის 

პირობების დაცვის წესები, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს შრომის კოდექსით და სხვა 

სამართლებრივი აქტებით. 

6. კოლეჯში  უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმებია:  

ა) თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებული ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი;  

ბ) ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილზე გამოკრული ევაკუაციის გეგმა. 

 

მუხლი 24. პასუხისმგებლობა შრომის უსაფრთხოების  დაცვის წესების დარღვევისათვის 

შრომის უსაფრთხოების დაცვის  წესების დარღვევისათვის პერსონალს ეკისრება კანონმდებლობით 

დადგენილი დისციპლინური, ადმინისტრაციული, მატერიალური, ან საქართველოს სისხლის 

სამართლის კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობა. 

 

მუხლი 25. შინაგანაწესის დადგენისა გაცნობის წესი 

1. შინაგანაწესს შეიმუშავებს და ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი. 

2. კოლეჯი  ვალდებულია, სამსახურში მიღებისას პერსონალს გააცნოს შინაგანაწესი ხელწერილის 

ჩამორთმევით და აგრეთვე უზრუნველყოს ნებისმიერ დროს დაინტერესებული პირისათვის მისი 

გაცნობის შესაძლებლობა. 

 

მუხლი 26. შინაგანაწესის ძალაში შესვლა 

შინაგანაწესი ძალაში შედის კანონით დადგენილი წესით მისი საჯარო გამოცხადებიდან -  

ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას ღიად განთავსებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს. 

 



შპს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

  
მუხლი 27. შინაგანაწესში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა 

           შინაგანაწესში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა წარმოებს დადგენილი წესით. 

 

 

 


