შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი”

2018 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

№

შინაარსი

1.

დადგენილ სტანდარტებთან და
მოდულური პროგრამების
მოთხოვნების შესაბამისად სასწავლო
ბაზის უზრუნველყოფა ინვენტარით,
ტექნიკითა და სასწავლო მასალებით.

2.

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების, სწავლების ხარისხის
გასაუმჯობესებლად პროფესიულ
მასწავლებელთა და სტუდენტთა
გამოკითხვის ჩატარება, შედეგების
ანალიზი. რეკომენდაციების
შემუშავება და შესაბამისი

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი
დირექტორი,
მატერ.
რესურსების
მენეჯერი

სავარაუდო
პერიოდი
წლის განმავლობაში

ხარისხის
თებერვალიუზრუნველყოფის ივნისი
სამსახური

შესრულება და მისი მტკიცებულებები
შეძენილი იქნა: მოდულური პროგრამების
განსახორციელებლად საჭირო ტექნიკა და
აღჭურვილობა, 3 კომპიუტერული კაბინეტი
მოეწყო სათანადო ტექნიკით.
მტკიცებულება: 1. შპს ,,ბათუმის
დამოუკიდებელი სასწავლებლის“
ბალანსზე რიცხული საინვენტარიზაციო
ჩამონათვალი, 2018 წლის ბუღალტრული
აღრიცხვის პირველადი დოკუმენტები.
2. კომპიუტერული ტექნიკით
უზრუნველყოფილი კაბინეტები.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
მიერ განხორციელდა საბაჟო
წარმომადგენლის, ბუღალტრის, ჯანდაცვის
მიმართულებით - პრაქტიკოსი ექთნის და
ფარმაცევტის თანაშემწის მე-5 საფეხურის
პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების შეფასება. განხორციელდა

ღონისძიების გატარება.

პროფესიულ მასწავლებელთა და
სტუდენტთა გამოკითხვა და გაკეთდა
შედეგების ანალიზი.
მტკიცებულება: წარმოებული კითხვარები
და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
სხდომის ოქმი.

3.

პროგრამული თემატიკის
გათვალისწინებით სასწავლებლის
ბიბლიოთეკის ფონდის პერიოდული
შევსება; სალექციო კურსების
ელექტრონული ვერსიების მომზადება;

პროფ.
პროგრამების
მენეჯერი;
ბიბლიოთეკარი

წლის განმავლობაში

4.

დაწესებულების გარე და შიგა
ტრენინგებში პროგრამის
განმახორციელებელი პირების
მონაწილეობის უზრუნველყოფა.
მასწავლებლების, ადმინისტრაციული
პერსონალისათვის მეთოდური
კონსულტირება და რეკომენდაციების
მიცემა.

პროფ.
2017-2018 სასწავლო
პროგრამების
წლის განმავლობაში
მენეჯერი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

ბიბლიოთეკის ფონდი შეივსო სასწავლო
სახელმძღვანელოებით. სალექციო
კურსების ელექტრონული ვერსიები არ
მომზადებულა;
მტკიცებულება: დაწესებულების
ბიბლიოთეკის ფონდი , შესაბამისი
ინფორმაცია განთავსებულია სერვერზე
ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში
,,openbiblio”.
საგნობრივი პროგრამებიდან მოდულურ
პროგრამებზე გადასვლსთან დაკავშირებით
ცალკეული პროგრამების
განმახორციელებელ პროფესიული
განათლების მასწავლებლებთან
პროფესიული პროგრამების მენეჯერის
ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამუშაო
შეხვედრები. მასწავლებლებს მიეცათ
მეთოდური მითითებები მოდულებთან
მუშაობისა და მოსალოდნელ
ცვლილებებთან დაკავშირებით.
მტკიცებულება:
1. ხარისხის უძრუნველყოფის სამსახურის

ოქმები
2. კოლეჯის ვებგვერდზე განთავსებული
მასალები;
5.

პროფესიული მასწავლებლებისათვის ხარისხის
წლის განმავლობაში
ტრენინგებისა
და უზრუნველყოფის
ურთიერთდასწრების
ორგანიზება, სამსახური
გამოცდილების ურთიერთგაზიარების
მიზნით
ღია
მეცადინეობების
ჩატარება.

6.

აღმზრდელის მოდულური პროგრამის პროფ.
დამატება. ურთიერთანამშრომლობის
პროგრამების
დამყარება შესაბამის დამსაქმებლებთან მენეჯერი;
და კვალიფიციური პროგრამის
შესაბამისი ადამიანური რესურსის
მოზიდვა.

თებერვალი
მარტი

7.

სასწავლებელში ცენტრალიზებული
გათბობის სისტემის მოწყობა

ივლისი-აგვისტო

მატერ.
რესურსების
მენეჯერი

მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი
,,მოდულური სწავლების ძირითადი
პრინციპები“, რომელსაც
ხელმძღვანელობდა პროფესიული
პროგრამების მენეჯერი. ნოემბერში
პროფესიულ მასწავლებელთა
გამოცდილების ურთიერთგაზიარების
მიზნით ჩატარდა ღია მეცადინეობათა
კვირეული. ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მიერ მოხდა ღია
მეცადინეობათა კვირეულის შეჯამება.
მტკიცებულება: ხარისხის
უძრუნველყოფის სამსახურის ოქმი.
სასწავლებელსა და ააიპ-ბათუმის საბავშვო
ბაღების გაერთიანებას შორის გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
ადამიანური რესურსის მოზიდვის მიზნით
გაკეთდა განაცხადი ვაკანსიებზე.
მტკიცებულება: შესაბამისი ინფორმაცია და
ფოტომასალა განთავსებულია
სასწავლებლის ვებ-გვერდზე.
სასწავლებელში ცენტრალიზებული
გათბობის სისტემა არ გაკეთებულა.

8.

სსიპ-განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში
თვითშეფასების წლიური ანგარიშის
წარდგენა, მოდულური პროგრამების
დამატება.

ხარისხის
მაისი,
უზრუნველყოფის ივნისი
სამსახური

პროფესიული განათლების სფეროში
განხორციელებული ცვლილებების გამო
მოდულური პროგრამებზე გადასვლა
განხორციელდება 2019 წელს.

9.

სტუდენტთა შემოქმედებითი
უნარების განვითარების მიზნით
კონფერენციის ჩატარება;

ხარისხის
მაისი
უზრუნველყოფის
სამსახური

24-25 მაისს ჩატარდა სტუდენტთა
კონფერენცია-2018. კონფერენციაში
მონაწილეობა მიიღეს ჯანდაცვის და
ბიზნესის ადმინისტრირების
მიმართულებით პროგრამების
პროფესიულმა სტუდენტებმა. სულ
წარმოდგენილი იყო 13 თემა.
მტკიცებულება: კონფერენციის გეგმა,
კოლეჯის ვებგვერდზე განთავსებული
მასალები;
2018 ლის 17 აპრილს სასწავლებელსა და
ააიპ-ბათუმის საბავშვო ბაღების
გაერთიანებას შორის გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
მოეწყო სამუშაო ვიზიტი ბათუმის №3 და
№16 საბავშვო ბაღებში.
მტკიცებულება: მემორანდუმი, კოლეჯის
ვებგვერდზე განთავსებული მასალები;

10. თანამშრომლობის გაღრმავება
მეწარმეებთან, პროფესიულ
ასოციაციაციებთან, დამსაქმებლებთან
და დასაქმების სააგენტოსთან.
აღმზრდელის პროფესიული
პროგრამის განსახორციელებლად
პარტნიორული ურთიერთობის
დამყარება ბათუმის სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებებთან.

პროფ.
პროგრამების
მენეჯერი;

წლის განმავლობაში

11. პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების შესაბამის ბაზებზე
საწარმოო პრაქტიკების ხარისხიანად

პროფ.
პროგრამების
მენეჯერი;

წლის განმავლობაში

ჯანდაცვის და ბიზნესის ადმინისტრირების
მიმართულებით პროგრამებით
გათვალისწინებული საწარმოო პრაქტიკები

ჩატარების ორგანიზება.
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სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა;
კურსდამთავრებულთა დასაქმების
კვლევა, ანალიზი.

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

ჩატარდა შესაბამის ბაზებზე.
მტკიცებულება: ბაზებთან გაფორმებული

პროფ.
წლის განმავლობაში
პროგრამების
მენეჯერი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა
პროგრამის ხელმძღვანელთა ჩართულობით
გააკეთა 2017 წლის კურსდამთავრებულთა
კვლევა;
მტკიცებულება: კურსდამთავრებულთა
კვლევის მასალები; ხარისხის

ხელშეკრულებები, შემაჯამებელი უწყისები,
ფოტომასალები ვებ-გვერდზე

უზრუნველყოფის სამსახურის ოქმი
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სტუდენტური თვითმმართველობის
განვითარებაზე ხელშეწყობა,
სტუდენტების კულტურულ,
სპორტულ, საგანმანათლებლო
ღონისძიებებში ჩართულობა.

ხარისხის
წლის განმავლობაში
უზრუნველყოფის
სამსახური

14

ხარისხის უზრუნველყოფის
ხარისხის
ივლისი
სამსახურის მუშაობის შედეგების
უზრუნველყოფის
ანალიზი და ახალი სამოქმედო გეგმის სამსახური
შემუშავება.

წლის განმავლობაში სტუდენტებისათვის
ჩატარდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები:
,,დედა არის სიყვარული, სიცოცხლე და
ერთგულება“, ,,ვიცხოვროთ ჯანსაღი
ცხოვრების წესით“, დაუნის სინდრომით
დაავადებულთა უფლების დაცვა, პოეზიის
საღამოები, ექსკურსიები, მონაწილეობა
დასაქმების ფორუმში, ინტელექტუალური
თამაში ,,რა, სად, როდის?“, სტუდენტთა
შემოქმედებითი კონფერენცია.
სასწავლებელში აქტიურად მუშაობს
სტუდენტური თვითმმართველობა.
მტკიცებულება: ფოტომასალები ვებგვერდზე
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ღონისძიებებს გეგმავს სასწავლო წლის
დასაწყისისთვის, მისი ხელმძღვანელის მ.
ხაბაძის მიერ მიერ შეფასდა სასწავლო წლის
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2018-19 სასწავლო წლისათვის
პროფესიულ პროგრამებზე
აპლიკანტთა მიმღები კომისიის
დამტკიცება, კატალოგის მომზადება,
რეესტრისა და ჩარიცხვის
პროცედურების წარმოება
კანონმდებლობის შესაბამისად.
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პროფორიენტაციის მიზნით რეკლამების
დამზადება, სამუშაო ჯგუფის შექმნა და
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში გასვლის ორგანიზება;

ღია კარის დღის ჩატარება.
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სასწავლებლის ვებ-გვერდის სრული
ინფორმაციითა და აქტივობებით
მუდმივი განახლება-სრულყოფა;

განმავლობაში ჩატარებული მუშაობა,
გააკეთა ანალიზი.
მტკიცებულება: ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ოქმი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
სამოქმედო გეგმა.
დირექტორი;
აპრილი-სექტემბერი სასწავლებლის დირექტორის ბრძანებით
პროფ.
დამტკიცდა 2018-19 სასწავლო წლისათვის
პროგრამების
პროფესიულ პროგრამებზე აპლიკანტთა
მენეჯერი;
მიმღები კომისია. პროფესიული
პროგრამების მენეჯერის ი. ხალვაშის
ხელმძღვანელობით განხორციელდა
რეესტრისა და ჩარიცხვის პროცედურების
წარმოება კანონმდებლობის შესაბამისად.
მტკიცებულება: დირექტორის ბრძანება
№10, 27.04.18 ; კატალოგი-2018
პროფ.
აპრილი-მაისი
პროფორიენტაციის მიზნით
პროგრამების
ორგანიზებულად ჩატარდა
მენეჯერი;
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში გასვლის ორგანიზება;
წინასწარ მომზადდა 2018 წლის კატალოგი,
სარეკლამო ფლაერები, სასწავლებელში
ჩატარდა ღია კარის დღე.
მტკიცებულება: 1. 2018 წლის კატალოგი;
ფლაერები; 2. კოლეჯის ვებგვერდზე
განთავსებული მასალები;
ინფორმ. ტექნოლ. წლის განმავლობაში ვებგვერდის სრულყოფა-განახლება წლის
სამსახური
განმავლობაში ჰქონდა სისტემატიური
ხასიათი, რომელსაც ანხორციელებდა
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სასწავლებელში სანიტარულჰიგიენური ნორმების, უსაფრთხოებისა
და დაცვის ღონისძიებების
უზრუნველყოფა და მონიტორინგი.

პროფ.
სისტემატიურად
პროგრამების
მენეჯერი;
მედდა, ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
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კოლეჯის ფინანსური დაგეგმარების
დახვეწა,
პროფესიულ მასწავლებელთა შრომის
ანაზღაურების ზრდა.

დირექტორი;
ფინანსური
სამსახური

20. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის
შესრულების შეფასება, შედეგების
ანალიზი და ახალი სამოქმედო
გეგმების შემუშავება.

სექტემბერიდან

დირექტორი;
დეკემბერი, იანვარი
პროფ.
პროგრამების
მენეჯერი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

სასწავლებლის ადმინისტრაცია
მტკიცებულება: ვებგვერდზე
განთავსებული მასალები (2018)
სასწავლებლის მედდა წლის განმავლობაში
ამოწმებდა ჰიგიენური ნორმების
დაცულობას, ხარისხის უზრუნველყოფის
სამასახურის მიერ დამაკმაყოფილებლად
შეფასდა სასწავლებელში უსაფრთხოება და
დაცვის სამსახურის მუშაობა.
მტკიცებულება: ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ოქმი
ფინანსური დაგეგმარება გახორციელდა
ავტორიზაციისათვის მზადებასა და
მოდულურ პროგრამებზე გადასვლასთან
დაკავშირებით, ამიტომ პროფესიულ
მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურება არ
გაზრდილა.
სასწავლებლის ადმინისტრაციის სამუშაო
შეხვედრისას დირექტორისა და
პროფესიული პროგრამების მენეჯერის ი.
ხალვაშის მიერ შეჯამდა 2018 წლის
სამოქმედო გეგმის შედეგები და
შემუშავებული იქნა ახალი 2019 წლის
სამოქმედო, ასევე სტრატეგიული 2019-2024
წწ. გეგმა.
მტკიცებულება: 1. 2018 წლის სამოქმედო
გეგმის ანგარიში;
2. 2019 წლის სამოქმედო გეგმა;
3. სტრატეგიული გეგმა 2019-2024

21. საქართველოს კერძო და საჯარო
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან თანამშრომლობა
და გამოცდილების გაზიარება.

პროფ.
წლის განმავლობაში
პროგრამების
მენეჯერი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

სასწავლებლის ადმინისტრაციამ 2018 წელს
შესაძლებლობისდა მიხედვით
მაქსიმალურად ითანამშრომლა როგორც
კერძო,ისე საჯარო დაწესებულებებთან:
1. მონაწილეობა მიიღო საქართველოს
სავაჭრო-სამრეველო პალატის
ხელმძღვანელობით აჭარის რეგიონში
მოდულური და დუალური პროგრამების
განხორციელების ხელშეწყობასთან
დაკავშირებით პროფესიული
საგანმანათლებლო სასწავლებლების
ხელმძღვანელობასთან შეხვედრებში;
2. პროფესიული პროგრამების მენეჯერმა ი.
ხალვაშმა მონაწილეობა მიიღო სკკა-ს მიერ
ორგანიზებულ ტრენინგში ,,შრომის
უსაფრთხოება“;
3. ურთიერთთანამშრომლობა რეგიონის და
სკკა-ს კოლეჯებთან.
მტკიცებულება:
1.ურთიერთანამშრომლობის
მემორანდუმი/ხელშეკრულება;
2. მასალები ვებ-გვერდზე.

