სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა-გრაფიკი
(2018 წლის სამოქმედო პროგრამის დანართი)

#

მიზანი

აქტივობა

ვადა

რესურსები

პასუხისმგებელი პირი/პირები

1.

მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად მოწესრიგებული

კოლეჯის საკანონმდებლო ბაზის
წესრიგში მოყვანა და დამტკიცება

1 სექტემბრამდე

არ საჭიროებს დამატებით
რესურსებს

დირექტორი-ნ. მანჯავიძე,
საავტორიზაციო ჯგუფი

კოლეჯის მონაცემთა
ცვლილებების სისტემატური

სისტემატურად

არ საჭიროებს დამატებით
რესურსებს

რეესტრზე პ/მგ პირი-ნ.
გივიაშვილი

ივლისი-აგვისტო

არ საჭიროებს დამატებით

ნ. გივიაშვილი, შ.ცერცვაძე

კოლეჯის საქმიანობის
მარეგულირებელი დოკუმენტები
2.

მოწესრიგებული ბაზა eVet.ge-ze

ასახვა საგანმანათლებლო
დაწესებულებების რეესტრში
3.

რეგულარულად განახლებადი,

კოლეჯის ვებგვერდის მართვის

ინფორმაციულად საინტერესო

გაუმჯობესება

რესურსებს

ვებგვერდი
4.

5.

კოლეჯის მისიის შესაბამისად

2017-2022 წლების გრძელვადიანი,

დაგეგმილი საგანმანათლებლო
და მატერიალური რესურსების

სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის
შესრულების მიმდინარეობის

ეფექტურად გამოყენებისა და
გაუმჯობესების მექანიზმები

განხილვა, საჭიროების
შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა
და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის
წარდგენა დასამტკიცებლად

დამტკიცებული 2019 წლის

2019 წლის სამოქმედო პროგრამისა

სამოქმედო პროგრამა

და გეგმის შემუშავება და
სამეთვალყურეო საბჭოსთვის
წარდგენა დასამტკიცებლად

15 სექტემბრამდე

15 დეკემბრამდე

არ საჭიროებს დამატებით

ნ. მანჯავიძე, სამეთვალყურეო

რესურსებს

საბჭო

არ საჭიროებს დამატებით

სამუშაო ჯგუფი, ნ. მანჯავიძე,

რესურსებს

სამეთვალყურეო საბჭო

6.

ოპტიმალური ბიუჯეტისთვის
დამატებითი სახსრების მოძიება

კოლეჯის 2019 წლის საბიუჯეტო
განაცხადის შემუშავება და
კულტურის სამინისტროში
წარდგენა
კოლეჯის 2019 წლის ბიუჯეტის
პროექტის შედგენა

10 აგვისტომდე

არ საჭიროებს დამატებით
რესურსებს

დირექტორი,
მთ.ბუღალტერი

7.

დაგეგმილი ბიუჯეტი

15 დეკემბრამდე

არ საჭიროებს დამატებით
რესურსებს

დირექტორი,
მთ.ბუღალტერი

8.

სამეცადინოდ და საკონცერტოდ
აწყობილი და მოწესრიგებული
ინსტრუმენტები

სასწავლო აუდიტორიებსა და
საკონცერტო დარბაზებში
მუსიკალური ინსტრუმენტების
აწყობა-შეკეთება

სისტემატურად

კოლეჯის ბიუჯეტი,

მატერიალური რესურსების
მენეჯერი, მუსიკალური.
ინსტრუმენტების ამწყობი,

9.

ანალიზი, შეფასება

2017 წლის სამოქმედო პროგრამის
და სამოქმედო გეგმის
შესრულების ანგარიში
სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე

იანვარი

არ საჭიროებს დამატებით
რესურსებს

დირექტორი

10.

ახალი ლიტერატურა

ბიბლიოთეკისა და ფონოთეკის
ფონდების განახლება

სისტემატურად

კოლეჯის ბიუჯეტი,
შემოწირულობები

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური, ბიბლიოთეკარის
გამგე, ფონოთეკარი

11.

ახალი მოდულური პროგრამები

ახალი, ჩარჩო დოკუმენტის

საჭიროების

არ საჭიროებს დამატებით

ნ.მანჯავიძე, თ.სოსანიძე,

საფუძველზე შექმნილი
პროგრამების (მოდულური
პროგრამების) შემმუშავებელი
კომისიების მუშაობაში კოლეჯის

მიხედვით

რესურსებს

თ.მშვიდობაძე, თ.აბრამიძე,
თ.ცირამუა

აპრილი-ივნისი

პროგრამების დამატების
საფასური-3500 ლარი

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური,

პედაგოგთა მონაწილეობის
გაგრძელება
12.

ხარისხის განვითარების ცენტრის
მიერ დამტკიცებული

ცენტრის მიერ უკვე
დამტკიცებული სამუსიკო

მოდულური პროგრამების

მოდულური პროგრამების

(კულტურისა და სპორტის

დამატება და მიღების

საავტორიზაციოდ წარდგენა

სამინისტროს

გამოცხადება საშემოდგომო
მიღებისას

დახმარებით)

13.

პროფესიული განათლების
გადამზადებული

მოდულური პროგრამების
სპეციფიკის გაცნობის მიზნით

მასწავლებლები

გამართულ ტრენინგებში

საჭიროების
მიხედვით

კოლეჯის ბიუჯეტი,
პარტნიორ

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური, განათლების ხარისხის

ორგანიზაციებთან ერთად

განვითარების ეროვნულ ცენტრსა

პედაგოგთა მონაწილეობა

და მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნულ
ცენტრთან ერთად

14.

ანალიზი, საგანმანათლებლო
პროგრამების დახვეწა

სასწავლო პროცესის
მიმდინარეობის მონიტორინგი,

სისტემატურად

კოლეჯის ბიუჯეტი,

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური,

15.

სწავლების უკეთესი ხარისხის
შეთავაზება სტუდენტებისათვის

კოლეჯის პედაგოგთა
კვალიფიკაციის ამაღლების

სისტემატურად

კოლეჯის ბიუჯეტი,

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური,

მიზნით თანამშრომლობა
კონსერვატორიის ხარისხის
სამსახურთან
16.

ანალიზი. სწავლის შედეგების
გაუმჯობესება

პროფესიულ სტუდენტთა
სასწავლო პროცესში ჩართულობის
მონიტორინგი.

სისტემატურად

არ საჭიროებს დამატებით
რესურსებს

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური,

17.

პროფესიული სტუდენტებისა და
მოსწავლეთა ცოდნის შეფასება

სასწავლო პროცესის წარმართვა
სასწავლო გეგმის შესაბამისად

სისტემატურად

არ საჭიროებს დამატებით
რესურსებს

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური,

18.

პროფესიული კვალიფიკაციის
მინიჭება

საკვალიფიკაციო გამოცდების
ჩატარება

ივლისი

კოლეჯის ბიუჯეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური, საკვალიფიკაციო
საგამოცდო კომისიების
მოწვეული თავმჯდომარეები

19.

საგუნდო ხელოვნების

კოლეჯის ბაზაზე IV ეროვნული

პოპულარიზაცია

საგუნდო ფესტივალის შიდა
ქართლის ტურის ჩატარება

აპრილი

საქართველოს საგუნდო

დირექცია, ხარისხის სამსახური,

საზოგადოებასთან ერთად

საგუნდო საზოგადოება

20.

საშემსრულებლო პრაქტიკა

საშემსრულებლო პრაქტიკა:
ტრადიციული კონცერტი

ივნისი

კოლეჯის ბიუჯეტი,

ხარისხის სამსახური, პრაქტიკის
ხელმძღვანელები

ნიქოზის ეპარქიის საკონცერტო
დარბაზში
21.

კოლეჯის პრესტიჟის და
ცნობადობის ამაღლება

კოლეჯის გუნდისა და
საქართველოს ევგენი მიქელაძის

წლის
განმავლობაში

დირექტორი, ნ.წიკლაური,

სახელობის სახელმწიფო
სიმფონიური ორკესტრის
ერთობლივი პროექტის
გაგრძელება
22.

23.

24.

საშემსრულებლო პრაქტიკა

გამოკითხვების შედეგები,
ანალიზის შედეგები,
შემუშავებული რეკომენდაციები
თვითშეფასების შევსებული და
წარდგენილი კითხვარი

კოლეჯის აკადემიური

იანვარი, მაისი-

კონცერტები

ივნისი

პროფესიულ სტუდენტთა,
კურსდამთავრებულთა,
მასწავლებელთა და
დამსაქმებელთა, თვითშეფასების
და სხვა გამოკითხვების ჩატარება,
მიღებული შედეგების ანალიზი
და რეკომენდაციების შემუშავება
თვითშეფასების კითხვარი
კოლეჯის გუნდის მონაწილეობა

II, IV კვარტალი

კოლეჯის ბიუჯეტი,

სამსახური,
კოლეჯის ბიუჯეტი,

აპრილი-ივნისი

ნ.წიკლაური

ღონისძიებებში, თბილისის, გორის
საერთაშორისო საგუნდო
ფესტივალებში.

26.

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური, პროფორიენტაციის და
კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

კოლეჯის დირექცია,

ეროვნულ და საერთაშორისო

25.

ხარისხის უზრუნველყოფის

ქართული ენის დღისადმი

12-14 აპრილი

მიძღვნილი ღონისძიებები

(გეგმის მიხედვით)

საქართველოს
დამოუკიდებლობის 100

21-28 მაისი
(გეგმის მიხედვით)

კოლეჯის ბიუჯეტი,

საორგანიზაციო ჯგუფი

კოლეჯის ბიუჯეტი,

საორგანიზაციო ჯგუფი

წლისთავისადმი მიძღვნილი
ღონისძიებები
27.

სტუდენტთა და მოსწავლეთა
საშემსრულებლო დონის
ამაღლება

კოლეჯის სტუდენტთა და
მოსწავლეთა მონაწილეობა
საშემსრულებლო კონკურსებსა და
სხვა პროექტებში

28.

გამართული ტექნიკური
აღჭურვილობა

კოლეჯის
აღჭურვილობის,

წლის
განმავლობაში

ტექნიკური აპრილისექტემბერი

მოძველებული
კომპიუტერული

ტექნიკის

დახმარებისათვის
მივმართეთ საქართველოს
კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს,

დირექცია კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან
ერთად

მიმდინარეობს

განხლება და შევსება
29.

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის სამუშაო ჯგუფი

სპონსორების მოძიება

კაპიტალურად მოწყობილი

შენობაში

შშმ ივლისი-აგვისტო

პანდუსები და ადაპტირებული
სველი წერტილები

სტუდენტებისათვის სწავლისა
და გადაადგილების პირობების
გაუმჯობესება.

დახმარებისათვის

დირექცია კულტურისა და

მივმართეთ საქართველოს
კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს,
მიმდინარეობს

ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან
ერთად

სპონსორების მოძიება
30.

სახანძრო უსაფრთხოების
სრულყოფილი სისტემა

კოლეჯის შენობაში სახანძრო
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მიზნით ჩასატარებელი

II კვარტალი

სამუშაოების დასრულებათანამედროვე სახანძრო
უსაფრთხოების სისტემის
დამონტაჟება
31.

პროექტი წარდგენილია
საქართველოს
კულტურისა და სპორტის

დირექცია კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან
ერთად

სამინისტროში
დაფინანსების
მოსაძიებლად

მოწესრიგებული

მიმდინარე სარემონტო

საჭიროების

ინფრასტრუქტურა

სამუშაოები

მიხედვით

კოლეჯის ბიუჯეტი

დირექცია,მატერიალური
რესურსების მენეჯერი,

