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29/09/2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში აპლიკანტების მიერ  წარმოსადგენი დოკუმენტაციისდა დ
ოკუმენტების წარდგენის ვადების და პროფესიულ სტუდენტებთან ხელშეკრულების

 გაფორმების პირობებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ
 

      2022 წლის 5 აპრილს საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ მიღებულ
იქნა ბრძანება N MES 5 22 0000353014 „2022 წელს, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ აპლიკანტთა პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის დადგენის შესახებ“, რომლის
თანახმად, 2022 წელს, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ აპლიკანტთა პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
გამოცემის ვადას დადგინდა 2022 წლის 01 ოქტომბრიდან 2022 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით.
პროფესიული სტუდენტების ჩასარიცხად საჭიროა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა,
რის გამოც აუცილებელია მისი წარმოდგენის ვადების და წარდგენის ფორმის განსაზღვრა.
პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის შემდეგ აუცილებელია მათი ხელშეკრულების
გაფორმების პირობებისა და ვადების განსაზღვრა.
„პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისის N 42/ნ
ბრძანება 21-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“, „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტების, შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის წესდების და კოლეჯის იურისტის ივანე ბალახაშვილის 2022 წლის 29
სექტემბრის N7270 მოხსენებითი ბარათის შესაბამისად,

 
ვბრძანებ:

   1. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში აპლიკანტების დოკუმენტების წარდგენის ფორმად
განისაზღვროს პირისპირ რეჟიმში მატერიალური ფორმა.
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   2. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში აპლიკანტების დოკუმენტების წარდგენის ვადებად
განისაზღვროს 2022 წლის 03 ოქტომბრიდან 2022 წლის 07 ოქტომბრის ჩათვლით.
   3. განისაზღვროს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში ჩასარიცხი აპლიკანტების მიერ
წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შემდეგი ნუსხა:
              ა) სარეგისტრაციო განცხადება (ივსება საბუთების ჩაბარების დროს);
              ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID ბარათის)
ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში - პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი და
სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
        გ) 2 ფოტოსურათი 3x4;
      დ) მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შესაბამისი
განათლების სხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღების შემთხვევაში -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების
აღიარების დოკუმენტის) დედანი/სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი (აპლიკანტს არ
მოეთხოვება განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა, თუ აღნიშნული
განათლების შესაბამისი საფეხურის დაძლევა, აპლიკანტის რეგისტრაციის მომენტში,
დადასტურებულია მართვის სისტემის მიერ);
     ე) არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი, მშობლის/კანონიერი
წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვის შემთხვევაში კი მეურვეობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი.
   4. განისაზღვროს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში ჩასარიცხი სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის
შემდეგი ნუსხა:
              ა) საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინური
გუნდის შეფასების ფორმა;
              ბ)   სენსორული (სმენის და მხედველობის) დარღვევის შემთხვევაში:
              ბ.ა) აუდიოგრამა (სმენის დარღვევის შემთხვევაში);
              ბ.ბ) ოფთალმოლოგის მიერ გაცემული ცნობა (მხედველობის დარღვევის შემთხვევაში);
              გ) ქცევითი და ემოციური აშლილობის შემთხვევაში, უფლებამოსილი სპეციალისტის
მიერ გაცემული სამედიცინო ცნობა;
              დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის დამადასტურებელი
დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
              ე) მეურვის არსებობის შემთხვევაში დამატებით წარსადგენია:
              ე.ა) მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID
ბარათის)      ასლი და დედანი;
              ე.ბ) მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
   5. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში პროფესიულ სტუდენტებთან ხელშეკრულების
გაფორმების ვადებად განისაზღვროს 2022 წლის 11 ოქტომბრიდან 2022 წლის 07 ნოემბრის
ჩათვლით.
  6. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში პროფესიულ სტუდენტებთან ხელშეკრულება
გაფორმდეს მატერიალურად კოლეჯში პირისპირ გამოცხადებით და დასადები
ხელშეკრულების პირობები განისაზღვროს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის
ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული სტუდენტის ხელშეკრულების პროექტის
შესაბამისად.
7. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
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კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან
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