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საფუძველზე
განვითარების გეგმის
შედგენა
სტანდარტთან
შესაბამისობაში მოყვანის
მიზნით რეგულაციების
სისტემატიური გადახედვა
და სტანდარტთან
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დამსაქმებლებთან,
პარტნიორ
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის
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დაცვა, სანიტარულჰიგიენური ნორმების
მონიტორინგი
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ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის ოქმი,
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
სამოქმედო გეგმა

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელლი

სარეკლამო
ფლაერები,
პიარკამპანიის
ამსახველი
ფოტომასალები
ვებგვერდზე

დირექტორი,
ადმინისტრაცია

სასწავლებლის
ვებ-გვერდი:
www.biuprofcollage.ge

პროფესიული
პროგრამების
მენეჯერი,
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
სამსახურის ხელლი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელლი

ჩანაწერები
წარმოებული
მონიტორინგის
შესახებ
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შესრულდა
ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

ფინანსური
მდგომარეობის ანალიზი,
ფინანსური დაგეგმარების
დახვეწა
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სტრატეგიული და
სამოქმედო გეგმის
შესრულების შეფასება,
შედეგების ანალიზი და
ახალი 2022 წლის
სამოქმედო გეგმების
შემუშავება.
საქართველოს კერძო და
საჯარო
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან
თანამშრომლობა და
გამოცდილების
გაზიარება.
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მდგომარეობის
ანალიზის
ამსახველი
დოკუმენტაცია

დირექტორი,
ბუღალტერი

სამოქმედო
გეგმის ანგარიში,
ახალი
სამოქმედო გეგმა

დირექტორი,
ადმინისტრაცია

ხელშეკრულებები,
ღონისძიებების
ამსახველი
მასალები ვებგვერდზე

დირექტორი,
პროფესიული
პროგრამების
მენეჯერი

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

