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7. სასწავლო განყოფილება - შპს ბუსსს ანრის საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტი (უმაღლესი და
პროფესიული განათლება)

8. პერსონალი - შპს ბუსსს ანრის საშტატო თანამშრომლები და მოწვეული პედაგოგები
3.2 შემოკლებები

1. შპს ბუსსს ანრი (სასწავლებელი) - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბათუმის უმაღლესი
საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი;

2. საზღვაო სააგენტო - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
3. ნდ-ნორმატიული დოკუმენტი;
4. ხს - ხარისხის სახელმძღვანელო;
5. ხმს - ხარისხის მართვის სისტემა

პროცესის დახასიათება

პროცესი: შპს ბუსსს ანრის პერსონალის მიღება, მომზადება და შემოწმება

პასუხისმგებელი: შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი, ხმს მენეჯერი, საატესტაციო
კომისიის თავმგდომარე, სასწავლო განყოფილების დირექტორი, პერსონალი

შემსრულებელი: შპს ბუსსს ანრის ხმს მენეჯერი, სასწავლო განყოფილების დირექტორი,
პერსონალი

შემოსული მონაცემები: სამუშაოს, მომსახურების, შემოწმების შესრულება;
შპს ბუსსს ანრის მომსახურების შესასრულებლად საჭირო რესურსები,
საჭირო ნორმატიული დოკუმენტების თანდართვით:
- სამსახურში მისაღები კანდიდატების განცხადებები გენერაული

დირექტორის სახელზე
- განატლების დამადასტურებელი საბუტების ასლები (დიპლომი,

ატესტატი, სხვა მოწმობები)
- კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საბუტების ასლები

(სერტიფიკატები, ა.შ.)
- კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი
- შრომის წიგნაკი
- სამეცნიეორ ნაშრომების ჩამონათვალი
- დახასიათება
- ავტობიოგრაფია
- ფოტოსურატი 3x4
- გენერალური დირექტორის ბრძანება

გასული მონაცემები: კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი, სტაჟირების ფურცელი,
ატესტაციის ფურცელი, პედაგოგიური პერსონალის მიერ ჩატარებული
სასწავლო-მეთოდური სამუშაოების აღრიცხვა

შედეგიანობის კრიტერიუმები: პერსონალის სისტემატიური მომზადება/გადამზადება, კვალიფიკაციის
ამაღლება, ხარისხის მიზნების მიღწევა

მეთოდები: ნდ № 2-0201-13

4. შპს ბუსსს ანრის პერსონალის მიღების, მომზადებისა და შემოწმების პროცესის მართვა
4.1 ძირითადი დებულება

4.1.1 არსებული პროცედურა ადგენს შემდეგი პროცესების თანმიმდევრობას:
1. პერსონალის მიღება, მომზადება და ატესტაცია
2. პერსონალის პრაქტიკული და თეორიული მოღვაწეობის შემოწმება

4.1.2 პერსონალის საჭირო კვალიფიკაცია განისაზღვრება შესაბამისი თანამდებობრივი
ინსტრუქციებით/ფუნქციონალური მოვალეობებით

4.1.3 თანამშრომლების დაქირავების მოთხოვნებს განსაზღვრავს გენერალური დირექტორი სათანადო
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

4.1.4 პერსონალის შემადგენლობა დამოკიდებულია მათ მიერ შესრულებულ ფუნქციებზე, კერძოდ:



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
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1. ადმინისტრაცია
2. პედაგოგები/ინსტრუქტორები
3. ინჟინრები და ტექნიკური პერსონალი

4.1.5 პედაგოგთა /ინსტრუქტორთა შემოწმებას ატარებს გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული
კომისია

4.1.6 ადმინისტრაცია ხელმძღვანელობს შპს ბუსსს ანრის ყველა სახის საქმიანობის შესრულებას საჭირო
დონეზე, რათა დაკმაყოფილებულ იქნას მომხმარებლის მოთხოვნები.

4.1.7 პედაგოგები ასრულებენ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საქმიანობას, კერძოდ აწარმოებენ
ტრენაჟორულ მომზადება/გადამზადებას, სტუდენტების მომზადება სპეციალობების მოდულების
მიხედვით შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მოტხოვნების გათვალისწინებით.

4.1.8 პერსონალის მიღება და მომზადება გულისხმობს:
1. ახალი თანამშრომლების მიღებას
2. სტაჟირებას განსაზღვრულ ვადაში
3. კვალიფიკაციის ამაღლებას, თანამშრომლის შესაბამის კურსებზე გაგზავნით
4. საჭიროებისამებრ ტექნიკური სწავლებების ჩატარებას

4.2 პერსონალის შერჩევა
4.2.1 პერსონალის შერჩევით დაკავებულია ცენტრის ადმინისტრაცია.
4.2.2 შერჩევა ხდება მომავალი თანამშრომლის/სამსახურში მიღების კანდიდატის კვალიფიკაციის

მოთხოვნების (იხ. პუნქტი 5.4.), განათლების, წინა სამსახურში მოპოვებული გამოცდილების
საფუძველზე.

4.3 შპს ბუსსს ანრიში პერსონალის მიღება და მომზადება
4.3.1 პერსონალის მიღება სამსახურში

4.3.1.1 პერსონალის სამსახურში მითების უფლება აქვს გენერალურ დირექტორს.
4.3.1.2 პერსონალის მიღების პროცესი და დოკუმენტების გაფომება ხდება საქართველოს შრომითი

კანონმდებლობის საფუძველზე.
4.3.1.3 სამსახურში მიღების კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

1. განცხადება გენერალური დირექტორის სახელზე
2. განათლების დამადასტურებელი საბუთის ასლი (დიპლომი, ატესტატი, სხვა საბუთი)
3. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატები
4. შრომის წიგნაკი (საჭიროებისამებრ)
5. ავტობიოგრაფია
6. დახასიათება (თუ გააჩნია)
7. სამეცნიერო ნამუშევართა ჩამონათვალი (თუ გააჩნია)
8. ფოტოსურათი
9. კადრების პირადი აღრიცხვის ფურცელი (ნიმუში იხ. დანართი 1, 2)

4.3.1.4 არჩეული/მოწონებული პირი გენერალური დირექტორის ბრძანებით ინიშნება საჭიროების
შემთხვევაში  სტაჟირებაზე ან საცდელი ვადით, ხოლო სტაჯირების/ საცდელი ვადის
წარმატებით გავლის შემდეგ განსაზღვრულ თანამდებობაზე; თუ არჩეული/მოწონებული პირს
გააჩნია საჭირო კვალიფიკაცია, გამოცდილება, ცოდნა გენერალური დირექტორის ბრძანებით,
სტაჟირების გარეშე ინიშნება განსაზღვრულ თანამდებობაზე ხელშეკრულების საფუძველზე
(ხელშეკრულების ნიმუში იხ. დანართი 3, 4).

4.3.1.5 გამოსაცდელი ვადით პირის მოღების გადაწყვეტილებას ღებულობს გენერალური დირექტორი,
კანდიდატისგან შემოსულ განცხადებაზე რეზოლუციაში ვადის მითითებით, საქართველოს
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.

4.3.1.6 სტაჟირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გენერალური დირექტორის ბრძანებით სტაჯორი
პირი ინიშნება განსაზღვრულ თანამადებობაზე, ხელშეკრულების გაფორმებით; სტაჟირების არ
გავლის შემთხვევაში, ხდება ხელშეკრულების გაუქმება.

4.3.1.7 პედაგოგების საათობრივ ანაზღაურებაზე აყვანა/მიღება ხდება გენერალური დირექტორის
ბრძანებით.

4.3.1.8 ინჟინერ-ტექნიკურ შემადგენლობაში შემავალი პირების/პერსონალის მიღება ხდება გენერალურ
დირექტორთან გასაუბრების გზით; მოწონების შემთხვევაში, პირადი განცხადების, გენერალური



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
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დირექტორის ბრძანებისა და ხელშეკრულების (წინარე ხელშეკრულება, მომსახურების
ხელშეკრულება, შრომითი ხელშეკრულება) საფუძველზე მიიღებიან სამსახურში.
(ხელშეკრულების ნიმუში იხ. დანართი 5, 6)

4.3.1.9 შპს ბუსსს ანრიში მიღებულ პერსონალს, სტაჯორებს ინსტრუქტაჟის სახით აცნობენ
სასწავლებლის შინაგანაწესს, წესდებას, ხარისხის სახელმძღვანელოს და სხვა სავალდებულო
ნორმატიულ დოკუმენტებს, რომელთა გაცნობას ისინი ადასტურებენ ხელმოწერით.

4.3.1.10 შპს ბუსსს ანრიში მიღებულ პერსონალს შინაგანაწესისა და ვახტის უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი უტარებს უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟს. უსაფრთოების ინსტრუქტაჟის
ჩატარებას ადასტურებს ცნობა, რომელიც ინახება თანამშრომლის პირად საქმეში. (ცნობის
ნიმუში იხ. დანართი 7)

4.4 პედაგოგიური ჯგუფი
4.4.1 პედაგოგის სამუშაოდ მიღების თანმიმდევრობის სქემა

შენიშვნა: 1) რეზოლუციაზე უნდა იყოს მითითებული მიღების პირობები, ანუ გამოსაცდელი ვადითაა,
სტაჟირებაზე (სტჟირების ვადის მითითებით) თუ დანიშნულია სტაჟირებისა და გამოსაცდელი
ვადის გარეშე.

2) თუ პირი მიიღება გამოსაცდელი ვადით, ის მუშაობს დადგენილი ადით და გამოსაცდელი ვადის
გასვლის შემდეგ ატარებს ღია ლექციას, სადაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება პედაგოგად
აყვანის თუ გაშვების შესახებ.

3) ასევე სტაჟირების ვადის დასრულების შემდეგ პედაგოგი ვალდებულია ჩაატაროს ღია
გავეთილი/ლექცია, გენერალური დირექტორის ბრძანებით დანიშნული კომისიის წინაშე. ღია
გაკვეთილი/ლექციის ჩატარების შედეგად ივსება სტაჟირების ფურცელი და გენერალური
დირექტორის ბრძანებით გადაწყდება პედაგოგის აყვანის/არ აყვანის საკითხი.

4) პედაგოგების ანაზღაურება წარმოებს საათობრივი წესით. ასევე გაითვალისწინება პედაგოგის
წოდება, ხარისხი და ა.შ.; პედაგოგების ანაზღურება ფიქსირდება გენერალური დირექტორის
ბრძანებით, საჭიროებისამებრ საბჭოს სხდომის დადგენილებით. ანაზღაურების პირობები ასევე
აღინიშნება პედაგოგებთან დადებულ ხელშეკრულებაში (პუნქტი 4).

4.5 ტექნიკური პერსონალი
4.5.1 ტექნიკური პერსონალის სამუშაოდ მიღების თანმიმდევრობის სქემა

შემოსული
განცხადება

რეგისტრაცია
კანცელარიაში

გენერალური დირექტორის
რეზოლუცია

გადაიცემა ადამიანური
რესურსების განყოფილებაში
(კადრები)

რეზოლუციის თანახმად
მზადდება ბრძანების პროექტი

იგზავნება ვიზირებისთვის
გენერალური დირექტორთან

გენერალური დირექტორის ვიზირების
საფუძველზე იწერება ბრძანება პედაგოგი ს
აყვანის პირობების შესახებ

ბრძანების დაგზავნა

შემოსული
განცხადება

რეგისტრაცია
კანცელარიაში

გენერალური დირექტორის
რეზოლუცია

გადაიცემა ადამიანური
რესურსების განყოფილებაში
(კადრები)

რეზოლუციის თანახმად
მზადდება ბრძანების პროექტი

იგზავნება ვიზირებისთვის
გენერალური დირექტორთან

გენერალური დირექტორის ვიზირების
საფუძველზე იწერება ბრძანება პედაგოგი ს
აყვანის პირობების შესახებ

ბრძანების დაგზავნა
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4.6 პერსონალის მომზადება, გადამზადება, სწავლება, კვალიფიკაციის ამაღლება
4.6.1. შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი პასუხისმგებელია მის მიერ მიღებული პერსონალის

მომზადება-გადამზადებაზე, პროფესიონალიზმისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.
4.6.2 შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის მიერ პერსონალის მომზადება-გადამზადება, სწავლება და

ა.შ. ხდება შემდეგ შემთხვევებში:
1. შპს ბუსსს ანრის პოლიტიკისა და მიზნების გაგების უზრუნველყოფისთვის
2. შეუსაბამობის აღმოჩენისას
3. როცა შპს ბუსსს ანრის მომსახურების მიმწოდებელი პერსონალი უშვებს შეცდომებს
4. შპს ბუსსს ანრის ნორმატიულ დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანისას
5. საჭიროებისამებრ ახალი თანამშრომლობის, ხელშეკრულებების გაფორმებისას
6. მომხმარებლისგან პრეტენზიის შემოსვლისას
7. შპს ბუსსს ანრიში ახალი თანამშრომლის მიღების ან სხვა თანამდებობაზე გადაყვანისას
8. ახალი სასწავლო პროგრამების, კურსების, საგნების, დანადგარების დანერგვისას

4.6.3 ასევე გენერალური დირექტორის განკარგულებით, ხარისიხს სამსახურის მოთხოვნით ტარდება
ტექნიკური სწავლება თითოეული თანამშრომლისთვის ან ჯგუფისთვის. საჭიროებისამებრ ხარისხის
სამსახური შეიმუშავებს ადმინისტრაციული, ტექნიკური პერსონალისა და პედაგოგებისთვის
ტექნიკური სწავლების ჩატარების გეგმა-გრაფიკს, რომელსაც ამტკიცებს გენერალური დირექტორი და
რომლის შესაბამისად ტარდება ტექნიკური სწავლებები (იხ.დანართი 12).

4.7 მოთხოვნები კვალიფიკაციისადმი
4.7.1 შპს ბუსსს ანრის თანამშრომელთა პირადი და კვალიფიციური მონაცემები უნდა შეესაბამებოდეს

პერსონალის მომზადების რეკომენდაციებს/მოთხოვნებს.
4.7.2 ყოველი თანამდებობისათვის შპს „ბუსსს ანრი“-ს გენერალური დირექტორი განსაზღვრავს პერსონალის

შერჩევისა და და ცოდნის კრიტერიუმებს (თანამდებობის პროფილს) შემდეგის საფუძველზე:
1. შპს ბუსსს ანრის წესდება
2. ფუნქციონალური მოვალეობები/თანამდებობრივი ინსტრუქცია
3. შპს ბუსსს ანრის ორგანიზაციული სტრუქტურა

4.8 განათლება და სამუშაო სტაჟი
4.8.1 ყველა თანამშრომელს უნდა გააჩნდეს თანამდებობის შესაბამისი განათლება, კვალიფიკაცია და

დაკავებულ თანამდებობაზე მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება/სტაჟი.

4.9 საერთო მომზადება
4.9.1 გენერალური დირექტორის განკარგულებით პიროვნებას თანამდებობაზე დანიშვნამდე/სამსახურში

მიღებამდე ენიშნება საცდელი ვადა ან სტაჟირება.
4.9.2 გამოსაცდელ ვადაში ან სტაჟირების პერიოდში ხდება მომავალი თანამშრომლის საერთო მომზადება

სამუშაოსთვის.
4.9.3 სტაჟირების, თუ გამოსაცდელი ვადის პერიოდს განსაზღვრავს გენერალური დირექტორი.
4.9.4 სტაჟირების ან გამოსაცდელი ვადის გავლის შემდგომ დადებითი შედეგების შემთხვევაში გენერალური

დირექტორის გადაწყვეტილებით ხდება პიროვნების თანამდებობაზე დანიშვნა; უარყოფითი
შედეგების შემთხვევაში უგრძელდება სტაჟირების ვადა, ან განუცხადდება უარი სამსახურში მიღებაზე.

4.9.5 სტაჟირების დასრულების შემდეგი ივსება სტაჯირების ფურცელი (ნიმუში იხ. დანართი 8).

4.10 პერსონალის სტაჟირება
4.10.1 შპს ბუსსს ანრის პერსონალის სტაჟირების ორგანიზება ხდება:

1. ახალი თანამშრომლის მიღებისას
2. სხვა თანამდებობაზე გადაყვანისას

4.10.2 სტაჟირებას ხელმძღვანელობას უწევს იმ განყოფილების უფროსი, სადაც ინიშნება თანამშრომელი.
4.10.3 სტაჟირების ხელმძღვანელი ახორციელებს საერთო ხელმძღვანელობას და კონტროლს სტაჟირების

ჩატარებაზე;საჭიროებისამებრ ადგენს ჩასატარებელი სამუშაოების გრაფიკს.
4.10.4 სტაჟირების პერიოდში, პიროვნება, რომელიც  გადის სტაჟირებას ეცნობა მის თანამდებობასთან,

განყოფილების მუშაობასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას, ხმს დოკუმენტაციას, ასრულებს
სტაჟირების ხელმძღვანელის ყველა დავალებას.
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4.10.5 სტაჟირების დასრულების შემდეგ სტაჟირების ხელმძღვანელი დასკვნას აკეთებს სტაჟირების
ფურცელის შევსებით, რომელსაც წარუდგენს განსახილველად გენერალურ დირექტორს.

4.10.6 სტაჟირების შედეგებისა და გასაუბრების საფუძველზე გენერალური დირექტორი ღებულობს
საბოლოო გადაწყვეტილებას სტაჟირების გაგრძელების, თანამდებობაზე დანიშვნის თუ კანდიდატზე
სამსახურში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

4.10.7 პედაგოგის სტაჟირების ვადის გასვლის შემდეგ გენერალური დირექტორის ბრძანებით ინიშნება
კომისია, რომლის წინაშეც პედაგოგმა უნდა ჩაატაროს ღია გაკვეთილი/ლექცია, რომლის შედეგებზეა
დამოკიდებული გენერალური დირექტორის საბოლოო გადაწყვეტილება პედაგოგის აყვანის,
სტაჟირების გაგრძელების თუ არ აყვანის შესახებ. ღია გაკვეთილი/ლექციის საფუძველზე ივსება
სტაჟირების ფურცელი.

4.10.8 სამსახურში მიღების შემთხვევაში სტაჟირების ფურცელი ინახება თანამშრომლის პირად საქმეში.

4.11 შპს ბუსსს ანრის პერსონალის კვალიფიკაციის შენარჩუნება და ამაღლება
4.11.1 შპს ბუსსს ანრის პერსონალის კვალიფიკაციის შენარჩუნება და ამაღლება ხორციელდება ტექნიკური

სწავლებებით (მეცადინეობებით), რომლებიც შეიძლება იყოს დაგეგმილი (დამკიცებული გეგმის
საფუძველზე) და დაუგეგმავი, თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სხვადასხვა
კურსებზე გაგზავნით, ასევე პერსონალის თვითმომზადებით.

4.11.2 თვითმომზადება გულისხმობს პერსონალის თავისით გაცნობას შპს ბუსსს ანრის ნორმატიულ
დოკუმენტაციასთან (ხმს სახელმძღვანელო, პროცედურები, დებულებები, ინსტრუქციები,
ბრძანებები, საკანონმდებლო აქტები, და ა.შ.)

4.11.3 პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე გაგზავნა ხდება გენერალური დირექტორის
განკარგულებით.

4.12 ტექნიკური სწავლება
4.12.1 პერსონალის კვალიფიკაციის შენარჩუნების და გაღრმავების მიზნით, ხმს სამსახური

საჭიროებისამბერ ატარებს ტექიკურ სწავლებებს.

4.13 პერსონალის ატესტაცია
4.13.1 შპს ბუსსს ანრიში მოქმედებს  თანამშრომლების დაკავებული თანამდებობის ცოდნის შემოწმების

სისტემა -ატესტაცია, რომელიც ტარდება თანამშრომლებისთვის და მოწვეული პედაგოგებისთვის 3
წელიწადში ერთხელ (იხ. ნდ 2-010120).

4.13.2 ატესტაციის ჩასატარებლად გენერალური დირექტორი ნიშნავს საატესტაციო კომისიას (იხ. ნდ 2-
010120).

4.13.3 ატესტაციის შედეგების საფუძველზე განისაზღვრება შემოწმებული თანამშრომელის შესაბამისობა მის
მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან (იხ. ნდ 2-010120).

4.13.4 თანამშრომლების ატესტაციისას ივსება საატესტაციო ფურცელი ( ნიმუში იხ. დანართი 8) და
დახასიათება-გამოძახილი ( ნიმუში იხ. დანართი 9), რომლებიც ინახება თანამშრომლის პირად
საქმეში, სადაც ასევე ინახება ატესტაციის ჩატარების შესახებ ბრძანების ასლიც (იხ. ნდ 2-010120).

4.13.5 პედაგოგების ატესტაციისას ივსება საატესტაციო ფურცლები,  რომლებიც ინახება პედაგოგის პირად
საქმეში (ნიმუში იხ. დანართი 10).

4.13..6 პედაგოგებს ასევე უტარდება პედაგოგთა სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შემოწმება, ივსება შესაბამისი
აქტები, რომლებიც რეგისტრირდება სათანადო ჟურნალში და ინახება შემოწმების სხვა მასალასთან
ერთად  შესაბამის საქმეში ( აქტის ნიმუში იხ. დანართი 11)

4.14 პირადი საქმეების მართვა
4.14.1 შპს ბუსსს ანრიის თანამშრომლებზე წარმოებს პირადი საქმეები, თითოეული პირადი საქმე უნდა შეიცავდეს:

1. კადრების პირადი აღრიცხვის ფურცელი
2. თანამშრომლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
3. სამსახურში მიღების დამადასტურებელი ან ერთი თანამდებობიდან მეორეზე გადასვლის დოკუმენტი
4. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (დიპლომი, კვალიფიკაციის ამაღლების

დოკუმენტი და ა.შ.)
5. ხელშეკრულება სამსახურში აყვანის შესახებ
6. უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟის ჩატარების დამადასტურებელი ცნობა
7. სტაჟირების ფურცელი
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8. ატესტაციის ფურცელი
9. თანამსრომელთან დაკავშირებული სხვადასხვა ბრძანების ასლი

შენიშვნა: პირად საქმეში დოკუმენტების თანმიმდევრობა განისაზღვრება შემდეგნაირად (ჩამონათვლაი მოცემულია
მფ-02-N167-08-03.11.14-ში) :

1) CV;
2) პირადობის მოწმობის ასლი;
3) 1 ცალი ფოტოსურათი;
4) კადრების აღრიცხვის ფურცელი;
5) სამსახურში მიღების, თანამდებობის შეცვლის დოკუმენტი (განცხადება);
6) ბრძანება სამსახურში აყვანის შესახებ;
7) ცნობა უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟის ჩატარების შესახებ;
8) შემდეგი დოკუმენტების ასლები: განათლების შესახებ (დიპლომი, ატესტატი); კომპეტენტურობის

დამადასტურებელი სერთიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში);
9) სტაჟირების ფურცელი;
10) ატესტაციის ფურცელი, დახასიათება/გამოძახილი ატესტაციისთვის;
11) თანამშრომელთან დაკავშირებული ბრძანებების ასლები (დანიშვნის, სხვა თანამდებობაზე გადასვლის,

დაჯილდოვების, დასჯის, განთავისუფლების შესახებ;
12) განცხადებები შვებულებაზე, სადეკრეტო შვებულების ცნობა (არსებობის შემთხვევაში).

ზემოაღნიშნული თანმიმდევრობის შენარჩუნებით პირად სქმეში ჩაკრული დოკუმენტები შეინახება
თარიღების გათვალისწინებით.

4.14.2 პირად საქმის გახსნაზე, სავალდებულო საბუთების შეგროვებაზე და სრულყოფაში მოყვანასა და შენახვაზე
პასუხისმგებელია  ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების თანამშრომელი (კადრების
ინსპექტორი).

4.14.3 პირადი საქმის და მასში ჩაკრული საბუთების შემოწმებას ახორციელებს ხარისხის განვითარების და
უზრუნველყოფის სამსახური.

4.14.4 ყოველი თანამშრომლის პირადი საქმე ინახება ცალკეულ ფაილში.

4.15 თანამშრომლის მიღებისა და სტაჟირების კონტროლი
4.15.1 შპს ბუსსს ანრიში სამუშაოდ მოსულმა პიროვნებამ აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს ყველა საჭირო

საბუთი.
4.15.2 სამსახურში მიღებულმა თანამშრომელმა უნდა შეავსოს კადრების პირადი აღრიცხვის ფურცელი და

წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელ და სხვა საჭირო საბუთებთან ერთად ადამიაური რესურსების
მართვის განყოფილებაში (კადრების განყოფილება).

4.15.3 კვალიფიკაციის ამაღლბის და სხვა სამსახურეობრივ მოვალეობებთან დაკავშირებული კურსების გავლის
შემთხვევაში თანამშრომელი წარადგენს ადამიაური რესურსების მართვის განყოფილებაში კურსის გავლის
დამადასტურებელ სერტიფიკატის ორიგინალს ან ასლს.

4.15.4 ადამიაური რესურსების მართვის განყოფილების თანამშრომელი (კადრების ინსპექტორი) აკონტროლებს
სტაჟირების ფურცლის შევსებას, პირად საქმეში შენახვას.

4.15.5 ატესტაციის პროცესს აკონტროლებს:
1. ადამიაური რესურსების მართვის განყოფილების თანამშრომელი (კადრების ინსპექტორი), სასწავლო

განყოფილების უფროსი, საატესტაციო კომისიის წევრები
2. პირად საქმეში საჭირო საბუთების არსებობას აკონტროლებს ადამიაური რესურსების მართვის

განყოფილების თანამშრომელი (კადრების ინსპექტორი)
4.15.6 თანამშრომლებისათვის ტექნიკური სწავლების ჩატარებაზე პასუხისმგებელია შპს ბუსსს ანრის ხარისხის

განვითარების და უზრუნველყოფის სამსახური.
4.15.7 პედაგოგების ურთიერთდასწრებას აკონტრლებს სასწავლო განყოფილების უფროსი და წვრთნისა და

სერტიფიცირების ცენტრის თანამშრომელი (მეტოდისტი, ხმს სპეციალისტი ან სხვა პასუხისმგებელი პირი).

4.16 შპს ბუსსს ანრის პედაგოგების შემოწმება (ურთიერთდასწრება)
4.16.1 შპს ბუსსს ანრიში პედაგოგებს ამოწმებენ სასწავლო პროცესის წარმოებისას.
4.16.2 შემოწმება ხორციელდება

- ურთიერთდასწრებით: პედაგოგების ურთიერთდსწრების გრაფიკის მიხედვით, სხვა პედაგოგის
დასწრებით მეცადინეობაზე (იხ.მფ–02-№021-08--03.01.12)
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- ადმინისტრაციის ან ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლის დასწრებით მეცადინეობაზე
4.16.3 მეცადინებაზე დასწრებით შემმოწმებლები ადგენს:

- მიმდინარე პროცესის შესაბამისობას სასწავლო პროცესის წარმოების მოთხოვნებთან.
- ლექციური მეცადინეობის ხარისხს
- პრაქტიკული მეცადინეობის ხარისხს
- სტუდენტებისა და მსმენელების მიერ სასწავლო მასალის ათვისება
- ტესტების, ბილეთების შესაბამისობა სასწავლო მასალასთან (პროგრამებთან)

4.16.4 პედგოგთა შემოწმება ტარდება იმის დასადასტურებლად, რომ მეცადინეობები,  წვრთნები (ტრენაჟორული
მომზადება) მიმდინარეობს მოთხოვნების, სტანდარტების შესაბამისად მაღალ დონეზე.

4.16.5 პედაგოგების შემოწმება (ურთიერთდასწრება) დასტურდება შესაბამისი აქტის შევსებით (იხ.დანართი 11).
4.16.6 პედაგოგების შემოწმების (ურთიერთასწრების) შედეგად აღმოჩენილი შეუსაბამობები რეგისტრირდება

ყოველდღიურ საქმიანობაში აღმოჩენელი შეუსაბამობების რეგისტრაციის ჟურნალში.
4.16.7 პედაგოგთა ურთიერთდასწრების გრაფიკს ამტკიცებს გენერალური დირექტორი ახალი წლის დასაწყისში.
4.16.8 ყოველმა პედაგოგმა უნდა გაიაროს წელიწადში არა ნაკლებ 1 შემოწმება.

5. შემოწმება და კონტროლი
შპს ბუსსს ანრის პერსონალის მიღების, მომზადებისა და შემოწმების პროცესის პროცედურის მოთხოვნათა
შესრულებას აკონტროლებს:

1. შპს ბუსსს ანრის სასწავლო განყოფილების უფროსი
2. წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის თანამშრომელი (მეთოდისტი, ხმს სპეციალისტი)
3. ხარისხის განვითარების და უზრუნველყოფის სამსახური

6. რესურსები
6.1 არსებული პროცედურის მოთხოვნათა განსახორციელებლად აუცილებელია შემდეგი რესურსების გამოყოფა:

1. არსებული პროცედურის მოთხოვნათა შესასრულებლად საჭირო ნორმატიული დოკუმენტები,
ჟურნალები, გეგმა-გრაფიკები.

2. კვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც აწარმოებს შემოწმებას და საჭირო დოკუმენტების შევსებას.
3. ფინანსები მატერიალური რესურსების შესაძენად და თანამშრომლების მუშაობის ასანაზღაურებლად და

სავალდებულო სამუშაოების ჩასატარებლად.

7. პასუხისმგებლობის გადანაწილება
7.1 შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი

1. აწარმოებს პერსონალის შერჩევას
2. ღებულობს გადაწყვეტილებას პერსონალის მირებასა და განთავისფლების შესახებ
3. ატარებს გასაუბრებას სამსახურში მიღების კანდიდატებთან
4. განსაზღვრავს საცდელი ვადის თუ სტაჟირების ვადას
5. პასუგისმგებელია თანამშრომლების პერიოდულ გაგზავნაზე კვალიფიკაციის ასამაღლებლად

7.2 შპს ბუსსს ანრი ს ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების თანამშრომელი (კადრების
ინსპექტორი)
1. პასუხისმგებელია თანამშრომლების/პედაგოგების პირადი საქმეების გახსნაზე, მართვაზე, საჭირო

საბუთებით შევსებასა და შენახვაზე
2. პასუხს აგებს პირად საქმეში არსებულ ყოველ საბუთზე
3. აკონტროლებს პედაგოგების შემოწმებსი პროცესის გრაფიკის შესაბამისად ჩატარებას
4. აკონტროლებს საატესტაციო და სტაჟირების ფურცლების შევსების და შენახვის პროცესს

7.3 შპს ბუსსს ანრის სასწავლო განყოფილების უფროსი და წვრთნისა და სერტიფიცირების
მეტოდისტი ან ხმს სპეციალისტი
1. ორგანიზებას უწევს პედაგოგტა ურთიერთდასწრების, ატესტაციის ჩატარებას

8. ანგარიშგებითი დოკუმენტები
1. პირადობის დამადასტურებელი საბუთები
2. განატლების დამადასტურებელი საბუთები
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3. კვალიფიკაციის ამაღლების დამადასტურებელი საბუთები
4. სტაჟირების ფურცელი
5. დოკუმენტი მიღებისა და განთავისუფლების შესახებ
6. საატესტაციო ფურცელი
7. სამუშაო გეგმები, გრაფიკები
8. საბჭოს სხდომის ოქმები

9. კონფიდენციალურობა
არსებული პროცედურა წარმოადგენს შპს ბუსსს ანრის შიდა ნორმატიულ დოკუმენტს და არ ექვემდებარება
მესამე მხარისთვის წარდგენას, გარდა აუდიტორებისა შიდა, გარე  და ინსპექციური შემოწმების დროს.
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დანართი 1

კადრების პირადი აღრიცხვის ფურცლის ნიმუში (გვ. 1)

მფ–02-№086-08-03.01.12

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი
(გვ.1-2)

1.გვარი, სახელი, მამის სახ. ______________________________________________________
2. დაბადების თარიღი___________________________________________________________
3.დაბადების ადგილი ___________________________________________________________
4.ეროვნება ____________________________________________________________________
5.პარტიულობა ________________________________________________________________
6.განათლება __________________________________________________________________

სასწავლებლის სახელწოდება
და ადგილმდებარეობა

ფაკულტეტი ან
განყოფილება

დაწყების
წელი

დამთავრების
წელი

გასვლის
წელი

სპეციალობა,
დიპლომის ან
მოწმობის N

7. რა ენები იცით ____________________________________________________________________
(კითხულობთ და თარგმნით ლექსიკონის გამოყენებით, იცით კარგად)

8. სამეცნიერო ხარისხი, წოდება __________________________________________

9. შრომითი მოღვქწეობის დაწყება
შრომითი მოღვაწეობის დაწყების თარიღი დაკავებული თანამდებობის,

დამსაქმებელი დაწესებულების,
ორგანიზაციის და სამინისტროს

ჩვენებით

დამსაქმებელიდაწესებულების,
ორგანიზაციის და სამინისტროს

ადგილმდებარეობამისვლის თარიღი წასვლის თარიღი

10. ოჯახური მდგომარეობა _____________________________________________
11. მისამართი ________________________________________________________
ტელ./მობ: ____________________________________________________________
ელ.ფოსტა:____________________________________________________________
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დანართი 2

კადრების პირადი აღრიცხვის ფურცლის ნიმუში (გვ. 2)

კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი
(გვ.2-2)

სამუშაო სტაჟი (სამუშაო, რომელსაც ასრულებდით შრომითი საქმიანობის დაწყების შემდეგ)

პირადი ფურცელის შევსების თარიღი:   __________   ______________ 20 ____ წ.

სამუშაოს დაწყების თარიღი
(თვე და წელი)

დაკავებულითანამდებობის,
დამსაქმებელიდაწესებულების,

ორგანიზაციისდასამინისტროსჩვენებით

დამსაქმებელიდაწესებულების,
ორგანიზაციის და სამინისტროს

ადგილმდებარეობამისვლის
თარიღი

წასვლის
თარიღი
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დანართი 3
შრომითი ხელშეკრულების ნიმუში (გვ.1)



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
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დანართი 4
შრომითი ხელშეკრულების ნიმუში (გვ.2)



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
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დანართი 5
პედაგოგებთან ხელშეკრულების ნიმუში (გვ.1)



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
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დანართი 6
წინარე ხელშეკრულების ნიმუში



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
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დანართი 7



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
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დანართი 8
სტაჟირების ფურცელის ნიმუში
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დანართი 9
დახასიათება-გამოძახილის ნიმუში

მფ–02-№090-08-03.01.12

შპს  ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
ტექნიკური და აკადემიური პერსონალის ატესტაცია

დაკავებული თანამდებობის კომპეტენტურობაზე

დახასიათება–გამოძახილი

იმ პირის სახელი და გვარი, რომელიც ექვემდებარება ატესტაციას____________________________________________

ატესტაციის მომენტში დაკავებული თანამდებობა _________________________________________________________

სპეციალობა ______________________________________________ კვალიფიკაცია დიპლომოს მიხედვით __________

___________________________________________ აკადემიური ხარისხი _______________________________________

____________________________________ სამეცნიერო ხარისხი ________________________________________________

საერთო მუშაობის სტაჟი ____________________________ მათ შორის სპეციალობით ____________________________

პედაგოგიური სტაჟი ___________________________ ; რომელ განყოფილებაში მუშაობს _________________________

განყ. უფროსის სპეციალური აღნიშვნები და რეკომენდაციები _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

განყ. უფროსის ხელწერა
_______________________________

(სახელი, გვარი)

თარიღი
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დანართი 10
საატესტაციო ფურცლის ნიმუში

მფ–02-№089-08-03.01.12

შპს  ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
საატესტაციო  ფურცელი

სახელი, გვარი, მამის სახელი ___________________________________________________________
დაბადების წელი, თარიღი _____________________________________________________________
ინფორმაცია განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ
_________________________________________________________________________________
(სასწავლო დაწესებულება, დამთავრების დრო, სპეციალობა, კვალიფიკაცია, ცოდნა, ხარისხი და სხვა)
თანამდებობა ატესტაციის გავლის პერიოდისთვის და ამ თანამდებობაზე დანიშვნის თარიღი _
______________________________________________________________________________

საერთო სამუშაო სტაჟი _______________________________________________________________

პედაგოგად მუშაობის /სპეციალობით მუშაობის სტაჟი ___________________________________
საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება _______________________________________________
_________________________________________________________________________________

საატესტაციო კომისიის რეკომენდაციები (მოტივების მითითებით)
_________________________________________________________________________________
შენიშვნა ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ატესტაციის თარიღი „_____“ _______________  _______წ.

საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე /__________________________/

კომისიი თავმჯდომარის მოადგილე /__________________________/

საატესტაციო კომისიის წევრები: /__________________________/

საატესტაციო კომისიის მდივანი /__________________________/

შპს ბუსსს ანრის გენ.დირექტორი /_____________________/
(ხელმოწერა) (ბ.ა)

საატესტაციო ფურცელს გაცნობილია _____________________________________
(ხელმოწერა და თარიღი)
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დანართი 11

პედაგოგთა სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შემოწმების აქტის ნიმუში
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დანართი 12

ადმინისტრაციული, ტექნიკური პერსონალისა და პედაგოგებისთვის ტექნიკური სწავლების
ჩატარების გეგმა-გრაფიკის ნიმუში

მფ–02-№189-08-23.10.18

«ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ“
შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელი ანრის გენერალური დირექტორი
_____________________________ ა. დიასამიძე

დამტკიცების თარიღი

№
თემა

დაგეგმილი
თარიღი

მომხსენებელი
სახელი, გვარი

ჩატარების თარიღი
და მომხსენებლის

ხელმოწერა
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6

ტრენინგის ჩატარების დრო: _____________სთ.

გეგმის შემმუშავებელი:
თანამდებობა___ხელმოწერა________ სახელი გვარი

გეგმა შეთანხმებულია:
თანამდებობა___ხელმოწერა________ სახელი გვარი

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“

დადგენილება:
2019 წლის 03 იანვრის სენატის სხდომის ოქმი N1
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 03 იანვრის
ბრძანება N01;
საფუძველი:
ნდ 2-0201-13 „პერსონალის მიღების, მომზადებისა
და შემოწმების პროცესის პროცედურა“
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10. პროცედურის პერიოდული შემოწმების ფურცელი

№
პერიოდული
შემოწმების

თარიღი

შემოწმების ჩამტარებელი
პირის თანამდებობა და

ინიციალები

ხელმოწერა შესწორებას
ექვემდებარება

პუნქტები
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