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 მუხლი 1.ზოგადი  დებულებანი 

 

1.1. ეს შრომის შინაგანაწესი აწესრიგებს ურთიერთობებს პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების შპს - კოლეჯი მესამე სამედიცინოს (შემდგომში - 

„კოლეჯი“) თანამშრომლებს შორის. ამ შრომის შინაგანაწესით განსაზღვრულია 

თანამშრომელების უფლება-მოვალეობები, სამსახურებრივი ქცევის სტანდარტები, 

სამსახურში მიღებისა და განთავისუფლების, წახალისებისა და დისციპლინური 

ღონისძიებების გამოყენების წესები, აგრეთვე სხვა საკითხები, რომლებიც 

ექვემდებარება შრომის შინაგანაწესით რეგულირებას;   

1.2. თუ ამ შრომის შინაგანაწესით დადგენილი რომელიმე წესი ეწინააღმდეგება 

კოლეჯის  წესდებას, მოქმედებს წესდებით დადგენილი ნორმა; 

1.3. ამ შრომის შინაგანაწესით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა  

შპს - კოლეჯი მესამე სამედიცინოს ყველა  თანამშრომლისათვის. 

1.4. შრომის შინაგანაწესი გამოკრულია დაწესებულებაში თვალსაჩინო ადგილას, 

ატვირთულია დაწესებულების ოფიციალურ ვებ -გვერდზე; 

1.5. შრომის შინაგანაწესი უნდა გაეცნოს ყველა პირს ვისთანაც ფორმდება შრომითი/ 

მომსახურების ხელშეკრულებები.  გაცნობა უნდა უზრუნველყოს უფლებამოსილმა 

პირმა. 
 

 

მუხლი 2. თანამშრომლისადმი წაყენებული მოთხოვნები 

 

2.1. თანამშრომლად შეიძლება მიღებულ იქნეს ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც აქვს 

სათანადო ცოდნა და გამოცდილება, მიაღწია 18 წლის ასაკს; 

2.2. თანამშრომლად მოიაზრება ყველა ის პირი, რომელიც დაწესებულებასთან 

დაკავშირებულია შრომის ან მომსახურების ხელშეკრულებით; 

2.3. თანამშრომლისადმი წაყენებული დამატებითი მოთხოვნები განისაზღვრება 

ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის შპს - კოლეჯი მესამე სამედიცინოს დირექტორის 

მიერ; 

2.4. შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მხარეთა 

შეთანხმებით, დასაქმებულთან შესაძლებელია მხოლოდ  ერთხელ დაიდოს 

შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით არაუმეტეს 6 თვისა. შრომითი 

ხელშეკრულება გამოსაცდელი  ვადით იდება მხოლოდ  წერილობითი ფორმით; 

2.5. გამოსაცდელი ვადით მუშაობა ანაზღაურებადია. ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის 

წესი განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით; 

2.6. დამსაქმებელს უფლება აქვს, გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს დადოს 

დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულება ან შეწყვიტოს მასთან გამოსაცდელი ვადით 

დადებული შრომითი ხელშეკრულება; 

2.7. დასაქმებულთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა ფორმდება კოლეჯის დირექტორის 

სამართლებრივი აქტით. 

2.8. მოთხოვნილი დოკუმენტების წარუდგენლობა განსაზღვრული ვადების განმავლობაში, 

შეიძლება გახდეს პირის თანამდებობაზე დანიშვნაზე უარის თქმის საფუძველი. 
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2.9. ყველა თანამშრომელი უნდა იცნობდეს და აღიარებდეს ორგანიზაციის შრომის 

შინაგანაწესს, დებულებას, ორგანიზაციაში არსებულ ქცევის წესებს (არსებობის 

შემთვხევაში) და იმ პოზიციის სამუშაო აღწერილობას, რომელზეც ის მუშაობს. 

 
მუხლი 3. სამსახურში მიღების წესი 

 

3.1. ვაკანტურ პოზიციაზე თანამშრომლი მიიღება ღია კონკურსის საფუძველზე ან 

კონკურს გარეშე;  

3.2. თანამშრომელთა შერჩევისას წინასწარ განისაზღვრება კანდიდატის 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც მტკიცდება დირექტორის მიერ. მოთხოვნებს 

ადგენს თავად დირექტორი ან დირექტორის დავალებით ადგენს ადმინისტრაციის 

თანამშრომელი; 

3.3. დირექტორის გადაწყვეტილებით ვაკანტურ პოზიციაზე შეიძლება გამოცხადდეს 

საჯარო კონკურსი.   განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ ქვეყნდება 

დაწესებულების ვებ-გვერდზე, ბრძანების ხელმოწერისთანავე.  განცხადებები  (CV და 

სამოტივაციო წერილი (საჭიროებისამებრ)) მიიღება კანცელარიაში ან ელექტრონული 

ფოსტით;  

3.4. თანამშრომლის კანდიდატურის შერჩევას ახდენს დირექტორი, ან კომისია, 

რომელსაც ბრძანებით ქმნის დირექტორი; 

3.5. კანდიდატთაგან საუკეთესოს ამოსარჩევად შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

გასაუბრების, წერილობითი ან ზეპირი ტესტირების მეთოდები ან სხვა შესაბამისი 

საშუალებები;  

3.6. თუ კონკრეტულ ვაკანსიაზე გამოცხადებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით 

განსაზღვრულია კომპიუტერული საოფისე პროგრამების, უცხო ენის , რომელიმე 

კანონის ან სხვა ნორმატივის ცოდნა, კანდიდატი ვალდებულია წრმოადგინოს 

შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან დაწესებულება თავად 

უზრუნველყოფს აღნიშნული ცოდნის შემოწმებას გასაუბრებით/პრაქტიკული 

შემოწმებით. 

       

 

 

 

 
მუხლი 4. თანამშრომლის პირადი საქმე 

  

4.1. ყველა თანამშრომელზე დგება პირადი საქმე, რომლის წარმოების წესი და შინაარსი 

განისაზღვრება ამ შრომის შინაგანაწესითა და დირექტორის სხვა ბრძანებებით;  

4.2. თანამშრომლის პირადი საქმე აუცილებლად უნდა შეიცავდეს შემდეგ 

დოკუმენტაციას:  

ა)      ავტობიოგრაფიას (CV); 

ბ) განათლების ან/და მოთხოვნის შესაბამისი სამუშო გამოცდილების 

დამადასტურებელ დოკუმენტს; 

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის და/ან პასპორტის ასლს;  

დ) შრომით ხელშეკრულებას;  
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ე)სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობა 

             

 

 

 
მუხლი 5. შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულება 

 

5.1. თანამშრომელთან ფორმდება შრომითი ან მომსახურების ხელშეკრულება  შპს 

კოლეჯი მესამე სამედიცინოს  დებულების, ამ შრომის შინაგანაწესის, თანამდებობის 

სამუშაოს აღწერილობის, დადგენილი საშტატო განაკვეთის  და შესასრულებელი 

სამუშაოს ხასიათის შესაბამისად; 

5.2. შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულების პირობებს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად  ადგენს და ხელს აწერს დირექტორი.  
 

 

 

 

 

მუხლი 6. შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულების შეჩერება/შეწყვეტა 

 

6.1. შრომითი/მომსახურების  ხელშეკრულების შეჩერების საფუძვლებია:  

 

6.1.1 შრომითი ურთიერთობის შეჩერება არის შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სამუშაოს დროებით შეუსრულებლობა, რომელიც არ იწვევს შრომითი 

ურთიერთობის შეწყვეტას. 

6.1. 2.შრომითი/ მომსახურების  ურთიერთობის შეჩერების საფუძველია: 

ა) გაფიცვა; 

ბ) აქტიური ან/და პასიური საარჩევნო უფლების განხორციელება; 

გ) საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

საგამოძიებო, პროკურატურის ან სასამართლო ორგანოებში გამოცხადება; 

დ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა; 

ე) სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევა; 

ვ) შვებულება ორსულობის, მშბიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის 

შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო; 

ზ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის თავშეფარში ან/და კრიზისულ ცენტრში მოთავსება, 

რომლის დროსაც შეუძლებელი ხდება მის მიერ სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულება, 

მაგრამ არა უმეტეს 30 კალენდარული დღისა წელიწადში; 

თ) დროებითი შრომისუუნარობა, თუ მისი ვადა არ აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ 

დღეს, ან ექვსი თვის განმავლობაში საერთო ვადა არ აღემატება 60 კალენდარულ დღეს; 

ი) კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული გადამზადება ან სწავლა, რომლის 

ხანგრძლივობაც წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს; 

კ) ანაზღაურების გარეშე შვებულება 

ლ) ანაზღაურებადი შვებულება. 

6.1.3.დასაქმებულის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით (გარდა „ბ“ ქვეპუნქტისა) 

გათვალისწინებული საფუძვლით შრომითი ურთიერთობის შეჩერების მოთხოვნის 

შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია შრომითი ურთიერთობა გონივრული ვადით 
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შეაჩეროს. შრომითი ურთიერთობა შეჩერებულად ჩაითვლება მოთხოვნის წარდგენიდან 

შეჩერების შესამაბისი საფუძვლის აღმოფხვრამდე. 

6.1.4. შრომითი ურთიერთობის შეჩერების შემთვევაში, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ და 

„მ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, დასაქმებულს არ მიეცემა შრომის 

ანაზღაურება, თუ საქართველოს კანონმდებლობით ან შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ 

არ არის განსაზღვრული. 

6.1.5. საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ  შემთვევებში 

საგამოძიებო, პროკურატურის ან სასამართლო ორგანოში გამოცხადებასთან დაკავშირებული 

ხარჯები ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

 

 6.2. შრომითი/მომსახურების  ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

 6.2.1 შრომითი/მომსახურების  ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია:  

ა) მხარეთა შეთანხმება;   

ბ) შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტა შეიძლება მოხდეს 

დირექტორის, თანამშრომლის ან ადმინისტრაციის ინიციატივით (კომპეტენციის 

ფარგლებში) საქართველოს  კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

გ) შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლა;  

დ) საქართველოს  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები. 

6.2.2. შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტა ფორმდება დირექტორის  

ბრძანებით, რომელშიც მიეთითება  ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი. 

6.2.3. თანამშრომლის მოთხოვნით ადმინისტრაცია ვალდებულია გასცეს 

შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ბრძანების ასლი/ცნობა; 

6.2.4. ადმინისტრაციასთან/თანამშრომელთან შრომითი/მომსახურების 

ხელშეკრულების შეწყვეტის დღედ ითვლება შესაბამის ბრძანებაში მითითებული დღე;  

6.2.5. თანამშრომლთან  ხელშეკრულების შეწყვეტიდან არა უმეტეს 7 დღისა, 

ადმინისტრაცია ვალდებულია თანამშრომელთან მოახდინოს საბოლოო 

ანგარიშსწორება.  

6.2.6.  თანამშრომლის ინიციატივით შრომითი ვადაზე ადრე მოშლისას, იგი 

ვალდებულია  30 კალენდარული დღით ადრე წერილობითი ფორმით აცნობოს ამის 

შესახებ დირექტორს  და  გადააბაროს მის მიერ შესრულებული სამუშაო უშუალო 

ხელმძღვანელს ან დირექტორის მიერ განსაზღვრულ სხვა პირს.  

6.2.7. თანამშრომლის ინიციატივით მომსახურების ხელშეკრულების ვადაზე ადრე 

მოშლისას, იგი ვალდებულია  15 კალენდარული დღით ადრე წერილობითი ფორმით 

აცნობოს ამის შესახებ დირექტორს  და  გადააბაროს მის მიერ შესრულებული სამუშაო 

უშუალო ხელმძღვანელს ან დირექტორის მიერ განსაზღვრულ სხვა პირს. თუ 

ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებისას მომსახურების ხელშეკრულების 

ვადის გასვლამდე 15 ან 15 დღეზე ნაკლებია დარჩენილი შეწყვეტამდე სამი დღით ადრე 

აცნობოს ამის შესახებ დირექტორს  და  გადააბაროს მის მიერ შესრულებული სამუშაო 

უშუალო ხელმძღვანელს ან დირექტორის მიერ განსაზღვრულ სხვა პირს. 

6.2.8 .თანამშრომელი ვალდებულია ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ბრძანების 

გაცნობიდან ხუთი სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს სამსახურთან დაკავშირებული და 

მისთვის მინდობილი დოკუმენტაციის, შესაბამისი ელექტრონული ვერსიების 

ადგილსამყოფელის მითითებით და ქონების, დირექტორისათვის გადაცემა. 
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მუხლი 7. შრომის ანაზღაურება  

 

7.1. შრომის ანაზღაურება ხდება შრომის/მომსახურების ხელშეკრულებით დადგენილი 

წესითა და პირობებით. 

7.2. შრომის ანაზღაურების გაცემა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, წარმოებს 

ლარებში. 

7.3. თანამშრომლებს ხელფასი მიეცემათ თვეში ერთხელ, არაუგვიანეს მომდევნო თვის  

10 რიცხვისა.  

7.4. კოლეჯის  დირექტორი პასუხიმგებელია ხელფასის ზუსტ დაანგარიშებასა და 

დროულ გაცემაზე.  

 
 

 

მუხლი 8. ზეგანაკვეთური სამუშაო და მისი ანაზღაურების წესი 

 

8.1. ზეგანაკვეთური სამუშაო არის მხარეთა შეთანხმებით დასაქმებულის მიერ 

სამუშაოს შესრულება დროის იმ მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა აღემატება 

ნორმირებულ სამუშაო დროს. (კვირაში  40 საათს). 

8.2. დასაქმებული ვალდებულია შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო დირექტორის 

მიერ ბრძანების გამოცემის შემთხვევაში და სამსახურებრივი აუცილებლობიდან 

გამომდინარე და მოითხოვოს ამისათვის დამატებითი ანაზღაურება. 

8.3. პერსონალი ვალდებულია შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო:  

ა) სტიქიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების 

ლიკვიდაციისთვის – ანაზღაურების გარეშე;  

ბ) საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების 

ლიკვიდაციისთვის – სათანადო ანაზღაურებით.  

შენიშვნა: საწარმოო ავარია დაწესებულების სპეციფიკიდან გამომდინარე ასევე 

გულისხმობს იმ გარემოებათა არსებობას, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას 

დაწესებულების ავტორიზაციას, პროგრამების აკრედიტაციას ან სხვა უფლებების 

განხორციელებას, რაც საჭიროებს მარეგულირებელი უწყებებისაგან ლიცენზირებას ან 

სპეციალური უფლებების მინიჭებას. 

8.4. ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება შრომის ანაზღაურების საათობრივი 

განაკვეთის 1,25 %  გაზრდილი ოდენობით ან/და დამატებითი დასვენების დროით, რაც 

იქნება ზეგანაკვეთურად შესრულებული დროის პროპორციული. დასაქმებულს 

დამატებითი დასვენების დრო უნდა მიეცეს ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებიდან 

არაუგვიანეს 4 კვირისა, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ იქნება განსაზღვრული. 
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მუხლი 9. თანამშრომელთა მივლინება 

 

9.1. თანამშრომლის მივლინებაში წასვლის საკითხს კონკრეტული სიტუაციიდან და 

ამოცანებიდან გამომდინარე წყვეტს დირექტორი. თანამშრომლის უფლება აქვს 

მოითხოვოს მივლინება მასზე უშუალოდ დაკისრებული მოვალეობების ეფექტურად 

შესრულებისათვის. ამ შემთხვევაში თანამშრომელი განცხადებით მიმართავს 

უშუალოდ ხელმძღვანელს ან დირექტორს. განცხადებაში აღწერილი უნდა იყოს 

მივლინების მიზანი და ვადები.  დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის მივლინებაში 

გაგზავნა არ მიიჩნევა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად, თუ 

მივლინების პერიოდი არ აღემატება წელიწადში 45 კალენდარულ დღეს. 

 9.2. საქართველოს ფარგლებს გარეთ სამივლინებო თანხის ანაზღაურება მოხდება 

დირექტორის მიერ  დადგენილი ტარიფებით.  

9.3. საქართველოს ფარგლებში სამივლინებო თანხა ანაზღაურდება  დირექტორის მიერ 

დადგენილი ტარიფებით, რასაც დაემატება წინასწარ შეთანხმებული სატრანსპორტო 

თანხა და სასტუმროს ხარჯები. 

9.4. იმ შემთხვევაში, როცა მივლინების ხარჯები კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებზე, 

სემინარებზე ან სხვა მსგავს ღონისძიებებზე იფარება ორგანიზატორი მხარის მიერ, შპს 

„მესამე სამედიცინო“ ხარჯებს არ აანაზღაურებს. 

 9.5. მივლინებაში წასვლის წინ თანამშრომელი ბუღალტერთან /დირექტორთან ერთად 

აკეთებს სავარაუდო ხარჯების ჩამონათვალს და იღებს სათანადო თანხას ავანსის 

სახით. მივლინებიდან ჩამოსვლიდან 3 დღის ვადაში თანამშრომელი ვალდებულია 

გააკეთოს ხარჯების დაწვრილებითი ანგარიში ბუღალტერთან /დირექტორთან, 

რომელიც უზრუნველყოფს სამივლინებო ხარჯის ანაზღაურებას. 

9.6. გზის ფული ნაზღაურდება მივლინების მიმართულებით მოძრავი ტრანსპორტის 

ტარიფების შესაბამისად(მიკროავტობუსი, ავტობუსი, მატარებელი/ 

თვითმფრინავი(ეკონომ-კლასი)); 

9.7. თანამშრომელი ვანდებულია წარმოადგინოს თანხის მიზნობრივად გადახდის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები. 

9.8 დასაქმებული ვალდებულია სამსახურეობრივ მივლინებაში გამგზავრებამდე 

უზრუნველყოს მასთან არსებული სამსახურეობრივი ხასიათის დოკუმენტაციის გადაცემა მისი 

უშუალო უფროსისათვის ან დირექტორისათვის შესაბამისი ელექტრონული ვერსიების 

ადგილსამყოფელის მითითებით. 

 

მუხლი 10. სამუშაო და შესვენების დრო 

 

10.1. კოლეჯში დაწესებულია ექვსდღიანი სამუშაო კვირა, დასვენების დღეა კვირა. 

სამუშაო დღის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 8 საათით.სამუშაო დღე იწყება 10:00 საათზე და  

სრულდება 18:00 საათზე,  შაბათს სამუშაო დღე დაიწყება 10:00 საათზე და დამთავრდება 16:00 

საათზე. 

10.2. ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს  და დარჩეს 

სამსახურში სამუშაო საათების დამთავრებამდე.   

10.3. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენება განისაზღვრება ერთი საათით დირექტორთან  

შეთანხმების  საფუძველზე დადგენილი შესვენების განრიგით. 

10.4. თანამშრომლებს  კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში  სამუშაო დღის 

განმავლობაში ეძლევათ დამატებითი შესვენება; 
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10.5. ცვლაში მუშაობა და ერთი ცვლიდან მეორეში გადასვლა განისაზღვრება 

ცვლიანობის განრიგით, რომელსაც ამტკიცებს დირექტორი სამუშაოს სპეციფიკის 

გათვალისწინებით.  

10.6 კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლი პირის სამუშაო 

დღე ამ მუხლის 10.1., 10.2. და  10.3. პუნქტებისგან განსხვავებულად რეგულირდება, სამუშაო 

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

განისაზღვრება სასწავლო მეცადინეობის განრიგითა და მათთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებებით/მომსახურების ხელშეკრულებით. 

 

 

 

მუხლი 11. დასვენების დრო  

 

11.1. თანამშრომელთა დასვენების დროდ ითვლება სამუშაო დღეებს შორის დასვენება  

(კვირა), საქართველოს  კანონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეები და  დირექტორის 

ბრძანებით დადგენილი დამატებითი დასვენების დღეები.  

11.2. დირექტორი უფლებამოსილია საქართველოს  კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული უქმე დღეების გარდა დაადგინოს დამატებითი დასვენების 

დღეები;  

11.3. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის დასვენების დროს განისაზღვრება 

საკონტაქტო საათებს შორის არსებული შესვენება. 

 

 

 

მუხლი 12.  შვებულებების ხანგძლივობა და  მიცემის წესი  

 

12.1. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით – 

წელიწადში სულ მცირე 24  სამუშაო დღით. 

12.2. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით – 

წელიწადში სულ მცირე 15 კალენდარული დღით. 

12.3. შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს ამ მუხლით 

გათვალისწინებულისგან განსხვავებული ვადები და პირობები. ეს ვადები და პირობები 

არ უნდა აუარესებდეს დასაქმებულის მდგომარეობას. 

12.4. შრომითი ხელშეკრულების დამსაქმებლის ინიციატივით შეწყვეტისას იგი 

ვალდებულია დასაქმებულს აუნაზღაუროს გამოუყენებელი შვებულება შრომითი 

ურთიერთობის ხანგრძლივობის პროპორციულად. 

12.5. დასაქმებულს შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა მუშაობის 11 თვის 

შემდეგ. მხარეთა შეთანხმებით, დასაქმებულს შვებულება შეიძლება მიეცეს აღნიშნული 

ვადის გასვლამდეც. 

12.6. მხარეთა შეთანხმებით, დასაქმებულს მუშაობის მეორე წლიდან შვებულება 

შეიძლება მიეცეს სამუშაო წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს. 

12.7. მხარეთა შეთანხმებით, დასაქმებულმა შვებულება შეიძლება ნაწილ-ნაწილ 

გამოიყენოს.  

12.8. შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი, შვებულება 

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

გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო.  

12.9.ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 

კვირით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი აღნიშნული შვებულების აღების შესახებ, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, გადაუდებელი სამედიცინო საჭიროებიდან 

გამომდინარე ან ოჯახური პირობების გამო, გაფრთხილება შეუძლებელია; 

12.10.თუ დასაქმებულისთვის მიმდინარე წელს ანაზღაურებადი შვებულების მიცემამ 

შეიძლება სამუშაო პროცესის ნორმალურად წარმართვაზე უარყოფითი გავლენა 

მოახდინოს, დასაქმებულის თანხმობით დასაშვებია შვებულების მომდევნო წლისთვის 

გადატანა. არასრულწლოვანის ანაზღაურებადი  შვებულების მომდევნო წლისთვის 

გადატანა აკრძალულია. 

12.11. აკრძალულია ანაზღაურებადი შვებულების მომდევნო წლისთვის ზედიზედ 2 

წლის განმავლობაში  გადატანა. 

12.12.დასაქმებულის საშვებულებო ანაზღაურება განისაზღვრება შვებულების წინა 3 

თვის საშუალო შრომის ანაზღაურებიდან, თუ მის მიერ მუშაობის დაწყების ან ბოლო 

შვებულების შემდეგ ნამუშევარი დრო 3 თვეზე ნაკლებია – ნამუშევარი თვეების 

საშუალო შრომის ანაზღაურებიდან, ხოლო თუ იგი ყოველთვიურ ფიქსირებულ 

შრომის ანაზღაურებას იღებს – ბოლო თვის შრომის ანაზღაურების მიხედვით. 
12.13. დასაქმებული ვალდებულია შვებულებაში გასვლამდე  უზრუნველყოს მასთან არსებული 

სამსახურეობრივი ხასიათის დოკუმენტაციის გადაცემა მისი უშუალო უფროსისათვის ან 

დირექტორისათვის შესაბამისი ელექტრონული ვერსიების ადგილსამყოფელის მითითებით. 

4.14. შვებულებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები დარეგულირდება შრომის 

კოდექსის შესაბამისად მხარეთა შეთანხმებით. 
 

 

 

მუხლი 13. თანამშრომლების უფლება-მოვალეობები  

 

13.1. თანამშრომლებს უფლება აქვთ: 
ა) თავიანთი სამსახურებრივი საქმიანობის წარმატებულად წარმართვისათვის 

მოითხოვონ შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

ბ) დაიცვან თავიანთი პროფესიული ღირსება; 

გ) აიმაღლონ კვალიფიკაცია ამ შრომის შინაგანაწესით და ადმინისტრაციის მიერ 

დადგენილი მოთხოვნების(არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისად; 

დ) ისარგებლონ მათთვის განკუთვნილი შეღავათებით (არსებობის შემთხვევაში); 

ე) საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შეარჩიონ თავიანთი საქმიანობის 

შესრულების მეთოდები და საშუალებები, შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინოს მიზნების 

შესრულებას.   

13.2. თანამშრომლები ვალდებულები არიან: 

ა) კეთილსინდისიერად შეასრულონ შრომითი ვალდებულებები თანამდებობის, 

სპეციალობის, კვალიფიკაციის შესაბამისად; 

ბ) დაიცვან შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები, ეს 

შრომის შინაგანაწესი და სხვა შიდასამართლებრივი აქტები, აგრეთვე შეასრულონ 

ხელმძღვანელის მითითებები;  
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გ) სამუშაო დრო მთლიანად გამოიყენონ შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინოს  

მიზნებისათვის, სამსახურში თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებისაგან, რომელიც ხელს 

შეუშლის სხვა თანამშრომლების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი უფლება-

მოვალეობების შესრულებას;  

დ) დროულად შეატყობინონ დირექტორის თავიანთი სამუშაოს შესაძლო 

შეუსრულებლობის შესახებ; 

ე) ყველა ღონე იხმარონ, რათა სასწრაფოდ აღმოფხვრილი იქნეს ის მიზეზები და 

პირობები, რომლებიც ხელს უშლის ან ართულებს ნორმალურ მუშაობას და 

დაუყოვნებლივ შეატყობინონ დირექტორს მომხდარის შესახებ; 

ვ) მუდმივად სრულყონ თავიანთი პროფესიული უნარ-ჩვევები; 

ზ) მოუფრთხილდნენ შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინოს  ქონებას, წესრიგში 

ჰქონდეთ სამუშაო ადგილი და ტექნიკური მოწყობილობანი,  მკაცრად დაიცვან 

მატერიალურ ფასეულობათა და დოკუმენტაციის შენახვის დადგენილი წესები; 

თ) თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებისგან, რომელიც ლახავს შპს კოლეჯი მესამე 

სამედიცინოს  საქმიან რეპუტაციას,  ღირსებასა და პრესტიჟს; 

ი) გამოიჩინონ თავაზიანობა და კოლეგიალობა სხვა თანამშრომლების მიმართ; 

კ) სისტემატურად გაეცნონ საინფორმაციო დაფაზე განთავსებულ 

შიდასამართლებრივ აქტებს. 

 

 

 

მუხლი 14. პრივილეგიების დაუშვებლობა  

 

14.1 არცერთი თანამშრომელი, მიუხედავად მის მიერ დაკავებული თანამდებობისა და 

მუშაობის სტაჟისა არ სარგებლობს განსაკუთრებული პრივილეგიით (იგულისხმება 

შვებულების ხანგძლივობა ან უპირატესობის მიცემა შვებულებისა და მივლინების 

გრაფიკის შედგენისას, სამსახურში მოსვლა–წასვლის გრაფიკი, დაწესებულებაში 

დადგენილი ქცევის წესების დაცვა და ა.შ.). 

 

მუხლი 15. ურთიერთობები ადმინისტრაციას/თანამშრომლებს შორის 

 

15.1 ყველა თანამშრომელი ვალდებულია შეინარჩუნოს კეთილგონივრული და 

კოლეგიალური ურთიერთობა დანარჩენ თანამშრომლებთან (მიუხედავად პირადი 

სიმპათია–ანტიპათიისა) და არ დაძაბოს საერთო მდგომარეობა. 

 

 

 

მუხლი 16.  ნათესაური ურთიერთობები 

 

16.1 არ არის აკრძალული ახლო ნათესავებისა და ოჯახის წევრების ერთად მუშაობა.  
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მუხლი 17. აკრძალული ქცევები 

 

17.1 დაუშვებელია სამსახურში ნასვამ ან ნარკოტიკული ნივთიერებების ზეგავლენით 

გაბრუებულ მდგომარეობაში  მოსვლა. ასევე  დაუშვებელია სამსახურში ალკოჰოლური 

სასმელებისა და ნარკოტიკული ნივთიერებების მიღება, მოწევა და აზარტული 

თამაშობანი.  

 

მუხლი 18. სტუმრის მიღება 

 

18.1 თანამშრომელს შეუძლია სამსახურში არასამსახურებრივ საკითხებზე მიიღოს 

სტუმარი, მხოლოდ შესვენების საათის გამოყენებით (არაუმეტეს ერთი საათისა), რამაც 

თავის მხრივ ხელი არ უნდა შეუშალოს სამუშაო პროცესის მიმდინარეობას.  

 

მუხლი 19. დავის გადაწყვეტის წესი  

 

19.1. თანამშრომლებს შორის წარმოშობილი დავა უნდა გადაწყდეს 

ურთიერთმოლაპარაკების გზით. თუ მოლაპარაკება შეუძლებელია, მაშინ 

თანამშრომელმა საჩივრით უნდა მიმართოს უშუალო ხელმძღვანელს, რომელიც 

განიხილავს ამ შემთხვევას.  

19.2. იმ თანამშრომლებს შორის წარმოშობილ დავას, რომლებსაც არ ჰყავთ უშუალო 

ხელმძღვანელი განიხილავს ადმინისტრაციას/დირექტორი. 

19.3. თუ ხელმძღვანელმა ვერ გადაწყვიტა თანამშრომლებს შორის წარმოშობილი დავა 

ან თუ ხელმძღვანელი თვლის, რომ  საჩივარი საფუძველს მოკლებულია, ან საჩივარი 

ეხება თვითონ ხელმძღვანელს, მაშინ  თანამშრომელი მიმართავს  დირექტორს. 

19.4. თანამშრომლებს შორის წარმოშობილ დავაზე (მათ შორის ხელმძღვანელებს 

შორის) საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს დირექტორი. 

19.5. საჩივარი შეიძლება იყოს  ზეპირი ან წერილობითი; 

19.6. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ 

სასამართლოს. 

 

 

მუხლი 20.  შრომითი დისციპლინის დაცვა  

 

20.1 თანამშრომლები ვალდებულები არიან დაიცვან შრომის დისციპლინა, შრომის 

შინაგანაწესი და სხვა შიდასამართლებრივი აქტები, გამოიჩინონ ურთიერთპატივისცემა 

და კოლეგიალობა, დაიცვან ეთიკის ნორმები. 

 
20.2 სამუშაოზე დაგვიანება/სამსახურში გამოუცხადებლობა დასაქმებულის მიერ 

გაცდენილი სამუშაო დროის საპატიოდ ან არასაპატიოდ ჩათვლა 

 

20.2.1. კოლეჯში სამუშაოზე დაგვიანებად მიიჩნევა დასაქმებულის მიერ სამუშაო დროს, 

სამუშაო ადგილზე 15 წუთზე მეტი ხნის დაგვიანებად გამოცხადება. 

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

თუ კოლეჯის დირექტორი დააკმაყოფილებს დასაქმებულის ზეპირ ან წერილობით თხოვნას 

დაგვიანების საპატიოდ ჩათვლის შესახებ. 
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20.2.3. დასაქმებული ვალდებულია დაგვიანების შემთხვევაში მოხსენებითი ბარათით 

მიმართოს კოლეჯის დირექტორს. 

20.2.4.სამუშაოზე არასაპატიოდ დაგვიანების ან/და სამუშაოს არასაპატიოდ გაცდენის 

შემთხვევებში, კოლეჯი უფლებამოსილია გამოიყენოს საქართველოს კანომდებლობით 

დადგენილი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები. 

20.2.5 არასაპატიო დაგვიანებად და სამუშაოს არასაპატიო გაცდენად არ ჩაითვლება 

დასაქმებულის მიერ სამუშაო დროს სამსახურებრივი მოვალეობების კოლეჯის შენობის გარეთ 

შესრულება, რაც გამოწვეული იყო შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკით და აღნიშნულის 

თაობაზე ინფორმირებული იყო კოლეჯის დირექტორი. 

 20.2.6. წინასწარ ცნობილი მიზეზებით, სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, 

თანამშრომელი ვალდებულია, უშუალო ხელმღვანელს 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. 

20.2.7 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 

საქმისწარმოების სამსახურს. 

20.2.8 ერთი თვის განმავლობაში, არასაპატიო მიზეზით, მეორედ გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს შინაგანაწესით 

დადგენილი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა. 

20.2.9 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. 

20.2.10 არასაპატიო მიზეზით სამუშაოზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დასაქმებულს 

დაექვითება შრომის ანაზღაურება გაცდენილი დროის შესაბამისად 

 

 

  მუხლი 21. წახალისების ღონისძიებები 

 

21.1. სამუშაო პროცესში გამოვლენილი წარმატებისათვის თანამშრომლების მიმართ 

შეიძლება გამოყენებული იქნას შემდეგი წახალისების ღონისძიებები: 

ა) მადლობის გამოცხადება; 

ბ)  ფულადი პრემია  

გ) ფასიანი საჩუქრით დასაჩუქრება. 

21.2. წახალისების ღონისძიებას თანამშრომლის უშუალო ხელმძღვანელის 

წარდგინებით ან უმისოდ, განსაზღვრავს და ბრძანებით ადგენს დირექტორი. 

21.3. წახალისების ღონისძიების გამოყენების ყოველი შემთხვევა აღირიცხება 

თანამშრომლის პირად საქმეში. 
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მუხლი 22. დისციპლინური ღონისძიებები    

 

22.1. თანამშრომლების მიმართ შეიძლება გამოყენებული იქნეს შემდეგ დისციპლინური 

ღონისძიებები: 

ა) შენიშვნა;  

ბ) საყვედური; 

გ) სასტიკი საყვედური; 

დ) ფულადი სანქცია; 

ე)   ხელშეკრულების შეწყვეტა (სამსახურიდან დათხოვნა). 

22.2. დისციპლინურ  ღონისძიებას თანამშრომლის  უშუალო ხელმძღვანელის 

წარდგინებით ან უმისოდ, განსაზღვრავს და ბრძანებით ადგენს დირექტორი. 

22.3. დისციპლინური ღონისძიების გამოყენების ყოველი შემთხვევა აღირიცხება 

თანამშრომლის პირად საქმეში.  

 

მუხლი 23. სატრანსპორტო საშუალებებით სარგებლობის წესი  

 

23.1 თანამშრომლების მიერ შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინოს კუთვნილი 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სარგებლობის 

წესი განისაზღვრება დირექტორის ბრძანებით.  

 

მუხლი 24. შესყიდვების განხორციელების წესი 

 

24.1. საგანმანათლებლო პროცესის სათანადოდ წარმართვისათვის ხორციელდება 

სხვადასხვა მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების, მასალა-ნედლეულის შესყიდვა; 

24.2.ფიქსირებული აქტივების, სასაქონლო მატერიალური მარაგებისა და 

მომსახურების შეძენის, აღრიცხვისა და ხარჯვის აუცილებლობა განისაზღვრება 

დირექტორის ბრძანებით მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის, უსაფრთხოებისა და 

წესრიგის დაცვის მენეჯერის, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძვანელის/ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის, სასწავლო პროცესის მენეჯერის 

მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე; 

    24.3. მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების, მასალა-ნედლეულის შეძენის 

შემთხვევაში    ხდება შესაბამის ჟურნალში აღრიცხვა 

 

 

მუხლი 25. საქმისწარმოების წესი 

 

25.1 საქმისწარმოების წესი (წერილების მოძრაობის, ბრძანებებისა და განკარგულებების 

პროექტების მომზადების, დასრულებული პროექტების დოკუმენტაციის, არქივის 

წარმოების წესი და სხვა) განისაზღვრება დირექტორის ბრძანებით.  

 

 

მუხლი 26. ანგარიშების წარმოების წესი 

 

26.1გეგმიური ანგარიშების მომზადების, წარდგენისა და მათ შესრულებაზე კონტროლი  

განისაზღვრება დირექტორის ბრძანებით. 
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          მუხლი 27. უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უფლება 

 

27.1.დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი. 

27.2. დაწესებულება ვალდებულია გონივრულ ვადაში მიაწოდოს დასაქმებულს მის 

ხელთ არსებული სრული, ობიექტური და გასაგები ინფორმაცია ყველა იმ ფაქტორის 

შესახებ, რომლებიც მოქმედებს დასაქმებულის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ან 

ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებაზე. 

27.3. დაწესებულება უფლება აქვს უარი განაცხადოს იმ სამუშაოს, დავალების ან 

მითითების შესრულებაზე, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს, ან შრომის 

უსაფრთხოების პირობების დაუცველობის გამო აშკარა და არსებით საფრთხეს უქმნის 

მის ან მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს 

უსაფრთხოებას. დასაქმებული ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს 

დამსაქმებელს იმ გარემოების შესახებ, რომლის გამოც იგი უარს ამბობს შრომითი 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე. 

27.4. დაწესებულება ვალდებულია დანერგოს შრომის უსაფრთხოების 

უზრუნველმყოფი პრევენციული სისტემა და დროულად მიაწოდოს დასაქმებულს 

სათანადო ინფორმაცია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებისა და 

მათი პრევენციის ზომების, აგრეთვე საფრთხის შემცველ აღჭურვილობასთან 

მოპყრობის წესების შესახებ, აუცილებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს 

დასაქმებული პერსონალური დამცავი აღჭურვილობით, სახიფათო მოწყობილობა 

ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად დროულად შეცვალოს უსაფრთხოთი ან ნაკლებად 

სახიფათოთი, მიიღოს ყველა სხვა გონივრული ზომა დასაქმებულის 

უსაფრთხოებისათვის და მისი ჯანმრთელობის დასაცავად. 

27.5. დაწესებულება ვალდებულია მიიღოს ყველა გონივრული ზომა საწარმოო 

შემთხვევის შედეგების დროული ლოკალიზაციისა და ლიკვიდაციისათვის, 

პირველადი დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციისათვის. 

27.6. დაწესებულება ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს სამუშაოს 

შესრულებასთან დაკავშირებული, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებით 

მიყენებული ზიანი და აუცილებელი მკურნალობის ხარჯები. 

27.7. დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს ორსული ქალის დაცვა ისეთი 

შრომისაგან, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის ან ნაყოფის კეთილდღეობას, ფიზიკურ და 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. 

 

 


