
# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა
პასუხისმგებელი სამსახური

(თანამშრომელი)
შესრულების ვადა შედეგი შესრულების ინდიკატორი რისკები

1. საჯარო სკოლებში არსებული ქსელური ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

2017 წელი
გამოცვლილია ძველი ქსელური მოწყობილობები;

სკოლა იყენებს გაუმჯობესებულ VPN სერვისს;

განხორციელებული ქმედებების შეფასება 

რეგულარული მონიტორინგის საშუალებით

2. საჯარო სკოლებში არსებული ინტერნეტ სიჩქარის გაუმჯობესება კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

2017 წელი

მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით (სიჩქარე: 50 Mb) 

დამატებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 50 საჯარო 

სკოლა/საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

სკოლების ინტერნეტ-სერვისის სიჩქარის 

შემოწმება მონიტორინგის საშუალებით

3. საჯარო სკოლებში შიდა უსადენო ქსელის მოწყობა

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

2017 წელი

სკოლაში ხელმისაწვდომია ინტერნეტ-სერვისები და შიდა 

ქსელი არა მხოლოდ სტაციონარული კომპიუტერებისათვის, 

არამედ ლეპტოპებისა და სმარტფონებისთვისაც. ასევე 

სტაციონარული კომპიუტერებისთვის, რომლებიც აღჭურვილია 

უსადენო ქსელის ადაპტერით და განთავსებულია ისეთ 

ადგილას, სადაც ქსელის დაშვების წერტილი არ არსებობს.

საჯარო სკოლების რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები, რომლებიც 

უზრუნველყოფილია უსადენო ქსელით

4. სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის პროგრამული 

კომპონენტების განახლება კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

2017 წელი

განახლებულია სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის 

პროგრამული კომპონენტები ;

პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიები ბოლოა და მოიცავს 

ცნობილი პრობლემებისა და ხარვეზების შესწორებებს;

უზრუნველყოფილია აპარატურის ურთიერთავსებადობის 

მაღალი დონე.

განხორციელებული ქმედებების შეფასება 

რეგულარული მონიტორინგის საშუალებით

5. ახალი მონაცემთა ცენტრის პროგრამურლი და აპარატურული 

გამართვა

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

2017 წელი

ახალ მონაცემთა ცენტრში დამონტაჟებულია უახლესი 

აპარატურა, რომელზეც დაინსტალირებულია უახლესი 

პროგრამული უზრუნველყოფა;

ახალ და ძველ მონაცემთა ცენტრებს შორის გამართულია ე.წ. 

"გაწელილი კლასტერი" (Stretch Cluster), რაც უზრუნველყოფს 

სერვისების მიწოდების უწყვეტობის გაზრდილ დონეს - 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ერთი მონაცემთა ცენტრიდან 

მეორეში ავტომატურად გადაერთვება ავარიული შემთხვევისას.

განხორციელებული ქმედებების 

ეფექტიანობის შეფასება მონიტორინგის, 

შიდა ან გარე მოწვეული კადრების ან მათი 

კომბინაციის შეფასების სახით

6. პროგრამული და აპარატურული ინფრასტრუქტურის ლიცენზიების 

და საგარანტიო მომსახურეობის განახლება
კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

2017 წელი

ლიცენზიებისა და საგარანტიო მომსახურების განახლების 

შედეგად უფასოდ ხორციელდება მწარმოებლის მიერ 

დაზიანებული ტექნიკის შეკეთება და ტექნიკური მხარდაჭერის 

გაწევა

მიღება-ჩაბარების აქტები

7. ინფორმაციული უსაფრთოების მართვის სისტემის დანერგვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მენეჯერი
2017 წელი

დამტკიცებულია აქტივების იდენტიფიცირების მეთოდოლგია;

შემუშავებული და დამტკიცებულია იუმს-ის პოლიტიკის 

დოკუმენტი და რისკების მართვის მეთოდოლოგია;

ორგანიზაციაში აღწერილია აქტივები და დანერგილია 

კონტროლის მექანიზმები; 

ბენეფიციართა ცნობიერებისა და კომპეტენციის ამაღლების 

მიზნით ორგანიზებული და ჩატარებულია თემატური 

ტრენინგები.

განხორციელებული ქმედებების 

ეფექტიანობის შეფასება მონიტორინგის, 

შიდა ან გარე მოწვეული კადრების ან მათი 

კომბინაციის შეფასების სახით.

1. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინასების 

ოდენობის განსაზღვრის მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილი  

ინფორმაციის მომზადება და მიწოდება განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროსათვის

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2017 წელი

განათლების სამინისტროსათვის დადგენილი ვადების და 

ფორმის მიხედვით მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც 

უზრუნველყოფს პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების დროულ დაფინანსებას სასწავლო პროცესის 

შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით
2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინასების 

ოდენობის განსაზღვრის მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილი  

ინფორმაციის მომზადება და მიწოდება განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროსათვის

სტატისტიკის სამსახური

2017 წელი

(იანვარი, მაისი, 

სექტემბერი)

განათლების სამინისტროსათვის დადგენილი ვადების და 

ფორმის მიხედვით მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც 

უზრუნველყოფს სკოლების დროულ დაფინანსებას სასწავლო 

პროცესის შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით

3. საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა - 

სახელმწიფო სოციალური პროგრამების ბენეფიციართა სიების 

მომზადება და წარდგენა პროგრამების განმახორციელებელ 

სახელმწიფო სამსახურებში

სტატისტიკის სამსახური ყოველთვიურად

დადგენილი ვადების და ფორმის მიხედვით, პროგრამების 

განმახორციელებელი ორგანიზაციებისათვის მიწოდებული 

ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ბენეფიციარებისათვის 

სოციალური პროგრამებით განსაზღვრული სარგებელის 

დროულ  მიწოდებას 

4. საჯარო სკოლების პედაგოგებისათვის, მასწავლებლის 

საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული 

წინსვლის  სქემით განსაზღვრული სტატუსის დანამატის ოდენობის 

გამოთვლა და შესაბამისი მონაცემების წარდგენა განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროსათვის

სტატისტიკის სამსახური ყოველთვიურად

განათლების სამინისტროსათვის დადგენილი ვადების და 

ფორმის მიხედვით მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც 

უზრუნველყოფს მასწავლებელთა დანამატების დროულ 

დაფინანსებას

5. მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების 

განხორციელება
სტატისტიკის სამსახური

2017 წელი

(იანვარი-სექტემბერი)

მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის 

პროგრამის ფარგლებში შეფასებულია ბენეფიციართა 

რიცხოვნობა, არსებული სახელმძღვანელოების მარაგი და 

შესასყიდი ახალი სახელმძღვანელოების რაოდენობა, 

პროგრამით გათვალისწინებული დეტალიზაციის დონის 

მიხედვით. ინფორმაცია მიწოდებულია ადრესატისათვის.

6. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა 

კონტინგენტის პროგნოზული მაჩვენებლების მომზადება
სტატისტიკის სამსახური

პერიოდულად, 

დაინტერესებული 

სუბიექტების მოთხოვნის 

შესაბამისად

7. საგანმანათლებლო ინდიკატორების მომზადება

სტატისტიკის სამსახური პერიოდულად

8. ეროვნული და საერთაშორიოსო კვლევების ჩატარების 

ხელშეწყობა
სტატისტიკის სამსახური მოთხოვნების შესაბამისად

9. სახელმწიფო მართვის ორგანოებისათვის გეგმიური და 

ოპერატიული სტატისტიკური მონაცემების მომზადება და მიწოდება

სტატისტიკის სამსახური

პერიოდულად. ვადები 

განისაზღვრება შესაბამისი 

საკანონმდებლო 

დოკუმენტებით და 

მმართველი ორგანოების 

10. საგანმანათლებლო სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და 

მიწოდება საერთაშორისო, ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და 

დაინტერესებული პირების მოთხოვნების შესაბამისად
სტატისტიკის სამსახური

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში, 

დაინტერესებული 

სუბიექტების მოთხოვნის 

შესაბამისად
11. საგანმანათლებლო სტატისტიკის პუბლიკაციის ხელშეწყობა

სტატისტიკის სამსახური

ინფორმაციის 

გამოქვეყნების ვადების 

შესაბამისად

განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

1

განათლების მართვის პროცესების ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა

2

მომზადებულია შესაბამისი სტატისტიკური დოკუმენტები, 

განსაზღვრული ან მოთხოვნილი ფორმის მიხედვით 

ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით გაგზავნილი შესაბამის 

ადრესატებთან. 

პროგრამების და განსახორციელებელი 

ღონისძიებების დროული/სათანადო 

დაფინანსება და მატერიალური 

უზრუნველყოფა, 

 გარე რისკები (კლიმატური პიროებები 

და ა.შ);

წარმოებული  და მიწოდებული მონაცემების 

შესაბამისობა მოთხოვნებთან, დადგენილ 

სტანდარტებთან და რეკომენდაციებთან.

მონაცემთა მომზადებისა და მიწოდების 

დროის შესაბამისობა დადგენილ 

ნორმებთან და მოთხოვნებთან.

საგანმანათლებლო სტატისტიკური 

ინფორმაციის მომხმარებელთა სპექტრი და 

რიცხოვნობა.

მოთხოვნების რაოდენობა და მათი 

შესრულების მაჩვენებლები.

შემოსული შენიშვნების მაჩვენებლები.

სიტუაციური მოთხოვნებისა და 

დავალებების კონცენტრაცია დროის 

მოკლე პერიოდში, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს სამუშაოების შესრულების 

ვადების დარღვევა. 

შეფერხებები კომპიუტუერული 

ტექნიკისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის ფუნქციონირებაში.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2017 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა
პასუხისმგებელი სამსახური

(თანამშრომელი)
შესრულების ვადა შედეგი შესრულების ინდიკატორი რისკები

1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო 

სისტემების, ახალი მოდულების და ფუნქციების 

შემუშავების/დანერგვის ხელშეწყობის ღონისძიებები სტატისტიკის სამსახური

ახალი პროდუქტების და 

სერვისების შემუშავებისა 

და დანერგვის განრიგის 

შესაბამისად

მართვის სისტემების განახლებისა და ახალი პროდუქტების 

შემუშავების და დანერგვის გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს 

რეგულარული კონსულტაციები შესაბამის 

სამსახურებთან/მომხმარებლებთან

2. საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო 

სისტემების მონაცემთა  სარწმუნოების, რელევანტურობის და 

სიზუსტის უზრუნველყოფის ღონისძიებები სტატისტიკის სამსახური
რეგულარულად წლის 

განმავლობაში

გამოვლენილია არსებული ინფორმაციული ხარვეზები, 

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა შესაბამის სამსახურებთან 

ერთად შეტანილია სათანადო ცვლილებები

3. საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო 

სისტემების ფუნქციონირების ანალიზი, სისტემების მოქმედების 

გამართულობის და გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავება
სტატისტიკის სამსახური

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში

სისტემების ფუნქციონირების რეგულარული მონიტორინგისა და 

ანალიზის, ასევე მომხმარებლებთან მუდმივი კომუნიკაციის 

შედეგად ვლინდება არსებული ხარვეზები ან ცალკეული 

პროცედურების განხორციელების ქმედითობისა და 

ეფექტიანობის გაუმჯობესების გზები. შესაბამისი ინფორმაცია 

მიეწოდება პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების ჯგუფს.

4. სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების იდენტიფიცირების მიზნით, 

პოტენციური სუბიექტების კვლევის ბაზის  ფორმირება

სტატისტიკის სამსახური
პროგრამის გეგმის 

შესაბამისად

განისაზღვრება საკვლევი პოპულაცია, პროგრამის მოთხოვნის 

შესაბამისად ხდება მისი სტრუქტურირება და მონაცემების 

მომზადება

მომზადებულია საბაზო განათლების 

შესაბამისი ასაკის იმ მოსახლების 

სტატისტიკა, რომელიც არ ირიცხება 

საქართველოს ზოგადი და პროფესიული 

განათლების სისტემაში

პრობლემურია ქვეყნიდან გასული 

მოსახლეობის, მათ შორის სასკოლო 

ასაკის ბავშვების იდენტიფიკაცია, რაც 

დაკავშირებულია განათლების სისტემის 

მიღმა მოქმედი საინფორმაციო 

სისტემებში არსებული მონაცემების 

მოპოვებასთან და დამუშავებათან, 

რათა რეალურად დადგინდეს სკოლის 

მიღმა დარჩენილი პოპულაცია

5. საჯარო სკოლის დირექტორის/მოვალეობის შემსრულებლების, 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელის, 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და სსიპ-ის წარმომადგენლობითი 

საბჭოს სპიკერის რეგისტრაციის ან რეგისტრაციის შეწყვეტის 

შესახებ ელექტრონული რეესტრის წარმოება

ადმინისტრაციული და 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

სამსახური

2017 წელი

გამარტივებული ბიზნეს პროცესი; 

მართვის სისტემაში რეგისტრირებული პირების 

უფლებამოსილების მინიჭების/შეწყვეტის ელექტრონული 

რეესტრი; 

6. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სამეურვეო საბჭოს 

წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და 

გამოთავისუფლებულ ადგილზე ჩასანაცვლებელი პირის 

რეგისტრაციის მიზნით, სკოლის მიერ ელექტრონულად ატვირთული 

დოკუმენტაციის განხილვა და დოკუმენტაციის სრულყოფილად 

წარმოდგენის შემთხვევაში მათი დადასტურება, ან 

კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევაში, დახარვეზება.

ადმინისტრაციული და 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

სამსახური

2017 წელი

გამარტივებული ბიზნეს პროცესი; 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სამეურვეო საბჭოს 

რეგისტრირებულ პირთა ელექტრონული რეესტრი;

7. ელექტრონული რესტრის წარმოება იმ პირთა შესახებ, რომელთაც 

სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე 

ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისათვის, ნარკოტიკული 

საქმიანობის ხელშეწყობისათვის ან ნარკოტიკული საშუალების 

გასაღებისათვის ჩამოერთვათ პედაგოგიური და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში საქმიანობის უფლება

ადმინისტრაციული და 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

სამსახური

2017 წელი

ელექტრონული რესტრი, იმ პირთა შესახებ, რომელთაც 

სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე 

ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისათვის, ნარკოტიკული 

საქმიანობის ხელშეწყობისათვის ან ნარკოტიკული საშუალების 

გასაღებისათვის ჩამოერთვათ პედაგოგიური და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქმიანობის უფლება.

8. მოსწავლეთა ელექტრონული ბაზის წარმოება და სრულყოფა, 

რომელთაც ეკუთვნით  სრული ან/და  საბაზო ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი - ატესტატი ან/და 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სერტიფიკატი

რეესტრის წარმოების სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2017 წელი

9. მოსწავლეთა ელექტრონული ბაზის წარმოება და სრულყოფა, 

რომელთაც ეკუთვნით  სრული ან/და  საბაზო ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის - ატესტატის 

დუბლიკატი ან/და ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სერტიფიკატის დუბლიკატი

რეესტრის წარმოების სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2017 წელი

10. სხვადასხვა წლის კურსდამთავრებულთათვის სახელობო 

განათლების სერტიფიკატისა და საშუალო პროფესიული 

განათლების დიპლომის დუბლიკატების დაბეჭდვა/გაცემის 

უზრუნველყოფა
რეესტრის წარმოების სამსახური 2017 წელი ნორმატიული აქტით დაკისრებული მოვალეობების შესრულება

11. შევსების დროს დაშვებული შეცდომის, ფორმის გაუქმების ან/და 

ფიზიკური დაზიანების გამო გამოსაყენებლად უვარგისი სრული და 

საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტების,  ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სერტიფიკატის, საშუალო პროფესიული განათლების დიპლომის 

დუბლიკატის,  სახელობო განათლების სერტიფიკატის დუბლიკატისა 

და პროფესიული დიპლომის ჩამოწერა/ექსპერტიზა-

უტილიზაციისათვის მომზადება

რეესტრის წარმოების სამსახური 2017 წელი
ნორმატიული აქტით დაკისრებული მოვალეობების შესრულება, 

ნაკლები საარქივი მასალა

მიღება-ჩაბარების აქტი;

უტილიზაციის აქტი;

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს მიერ 

დოკუმენტების დაწუნება და უკან 

მობრუნება

1. XII კლასის სასწავლო პროგრამის ექსტერნის ფორმით დაძლევის 

მსურველ მოსწავლეთა ელექტრონული გამოცდების პროცესის 

პროგრამული და ტექნიკური მხარდაჭერა

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

საჭიროების შესაბამისად 

წლის განმავლობაში

2. CAT - სკოლის საატესტატო გამოსაშვები გამოცდების ტექნიკური 

მხარდაჭერა

(კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი, პროგრამული 

უზრუნველყოფა) 

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2017 წელი

3. სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  

მისაღები გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერა

(კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი, პროგრამული 

უზრუნველყოფა) 

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2017 წელი

4. VI-IX და VIII-X კლასების მოსწავლეთათვის ორგანიზებული 

ელექტრონული გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერა 

(კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი, პროგრამული 

უზრუნველყოფა)

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2017 წელი

5. მოსწავლეთა ეროვნული და სამოქალაქო განათლების 

ოლიმპიადის ტექნიკური მხარდაჭერა 

(კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი, პროგრამული 

უზრუნველყოფა) 

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2017 წელი

6. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული 

კონკურსების/გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერისა და 

მონიტორინგის  უზრუნველყოფა
Emis 2017 წელი

1. პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაცია

(2017-2018 სასწავლო წელი) პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

2017 წელი

(I - II კვარტალი)
წარმატებით განხორციელებული რეგისტრაციის პროცესი

2017-2018 სასწავლო წლისათვის 

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში დარეგისტრირებულ 

პირველკლასელთა რაოდენობრივი 

2. ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემა პროფესიული 

პროგრამებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

2017 წელი

(I - II კვარტალი)

ონლაინ რეგისტრაციის შესაძლებლობა პროფესიულ 

პროგრამებზე სწავლის მსურველთათვის

დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა 

რაოდენობა

3. eVet - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მართვის საინფორმაციო სისტემის განვითარება
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

2017 წელი

(I - III კვარტალი)

მოდულური და დუალური სწავლების შესაბამისად 

მოდიფიცირებული საინფორმაციო სისტემა

სისტემის ტექნიკური დოკუმენტაცია;

სისტემის ფუნქციონალის სწავლების მიზნით 

ბენეფიციარებისათვის ორგანიზებული 

ტრენინგების ანგარიში;

4. GIS - გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის განვითრება

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

2017 წელი

(II - IV კვარტალი)

ფუნქციონირებს გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა 

(www.GIS.emis.ge), რომელზეც გამოქვეყნებულია სხვადასხვა 

სტატისტიკური ინფორმაცია საგანმანათლებლო 

დაწესებულების, რაიონისა და რეგიონის ჭრილში;

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული 

სუბიექტისთვის;

ვებ-გვერდის მნახველთა (ვიზიტების, 

ნახვების)  რაოდენობა, მნახველთა 

კომენტარები და შენიშვნები სისტემის 

ფუნქციონირების, განათავსებული 

ინფორმაციის აქტუალობასა და 

სარგებლიანობის თაობაზე

გაცემული მკაცრი აღრიცხვის 

დოკუმენტების/დუბლიკატების 

რაოდენობრივი მაჩვენებლები;

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებიდან 

არასრულყოფილად /არასწორად 

მოწოდებული ინფორმაცია;

არასწორად შევსებული ან/და გაცემული 

მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტ(ებ)ი;

შესაბამისი საკანონმდებლო 

ცვლილებების დროული მიღება;

ამოცანის ცვლილება/დაზუსტება, რაც 

თავის მხრივ განაპირობებს 

შესასრულებელი სამუშაოების ვადების 

გაზრდასა და გადაცდომას;

სისტემებთან მუშაობისათვის საჭირო 

უნარ-ჩვევების არასათანადო ფლობა;

პროგრამების სათანადო დაფინანსება;

მოცემული ქმედებების 

განხორციელების დროს, წარმოქმნილი 

დამატებითი სამუშაოების შესრულების 

აუცილებლობა;

მართვის ელექტრონული სისტემების 

შექმნა/დანერგვა/განვითარება

5

3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა 

ბაზების განვითარება

გამოცდების/კონკურსების ორგანიზება/ტექნიკური 

მხარდაჭერისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა

4

რეგიონებში სათანადო კვალიფიკაციის 

სპეციალისტთა არსებობა;

ღონისძიებების სათანადო ტექნიკური 

უზრუნველყოფა;

გარე რისკები (კლიმატური პირობები 

და ა.შ);

წარმატებით განხორციელებული საგამოცდო/შეფასების 

პროცესი

ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების 

გამართულად ფუნციონირების, 

წარმოქმნილი ტექნიკური პრობლემებისა 

და ხარვეზების აღმოფხვრის მაჩვენებლები

სისტემის ფუნქციონირების მტყუნებათა 

რიცხვი. სისტემის გაუმართავ მუშაობასთან 

დაკავშირებით და დახმარების მოთხოვნით 

მომხმარებელთა მომართვების ოდენობა, 

რეაგირების დრო. გამოვლენილი და 

აღმოფხვრილი ნაკლოვანებათა 

თანაფარდობა.

დროის მოკლე პერიოდში ხდება ახალი  

შესაძლებლობების და ფუნქციების 

დამატება და ცვლილებების შეტანა, 

სისტემის გამართული ფუნქციონირება 

და მისის ეფექტიანი გამოყენება, 

პირველ რიგში, დამოკიდებულია იმაზე, 

რამდენად სწრაფად ჩამოუყალიბდებათ 

მომხმარებლებს სიახლეებთან 

ადაპტაცია, ახალ შესაძლებლობების 

გამოყენების  უნარები.

რეესტრში რეგისტრირებული მონაცემები
რეესტრში ასახული მონაცემების 

უზუსტობა, ტექნიკური ხარვეზები

სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენოტოს მიერ 

შეუფერხებლად ხორციელდება სრული ან/და  საბაზო ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი - 

ატესტატის ან/და ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სერტიფიკატისა და აღნიშნული დოკუმენტების დუბლიკატების 

გაცემა.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2017 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა
პასუხისმგებელი სამსახური

(თანამშრომელი)
შესრულების ვადა შედეგი შესრულების ინდიკატორი რისკები

5. სასკოლო სასწავლო რესურსების გრიფირებისა და შეფასების 

ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის შემუშავება

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

2017 წელი

(I - II კვარტალი)

შექმნილია გრიფირებისა და შეფასების ადმინისტრირების 

სისტემა, რომლის მეშვეობითაც პროცესში მონაწილე 

თითოეული სუბიექტი განახორციელებს გრიფირების წესის 

შესაბამისად განსაზღვრული ღონისძიებების (სისტემაში 

რეგისტრაცია, ვაკანსიების შექმნა, განაცხად(ებ)ის დამატება, 

განაცხადების მართვა, შეტყობინებების მართვა, განაცხადების 

რევიზია, განაცხადების ექსპერტზებზე განაწილება, ანგარიშების 

გამოვლენილია სასკოლო 

სახელმძღვანელოები და სასკოლო 

სასწავლო რესურსები, რომელთა 

შემთხვევაშიც მიღებულია გრიფის 

მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება.

6. eSchool - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის განვითარება:

- სასკოლო ტრანსპორტი

- სკოლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

- DashBoard

- სასწავლო პროცესისა და გარემოს მონიტორინგი (MoES)

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2017 წელი

შექმნილი და სისტემაში (eSchool) ინტეგრირებულია სპეციალური 

მოდულები, რომელთა საშუალებითაც:

- შესაძლებელია განისაზღვროს მანძილები, ოპტიმალური 

მარშუტები და დაიგეგმოს საჭიროებები მოსწავლეების 

სასკოლო ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის მიზნით;

- ონლაინ ხელმისაწვდომია ინფორმაცია სკოლაში 

შესრულებული სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაობის 

შესახებ;

- შესაბამისი სამსახურების მიერ ხორციელდება სკოლების 

მონიტორინგის შედეგების ელექტრონული აღრიცხვა და 

რეპორტინგი;

სისტემის მომხმარებელთა შეფასებები 

მოდულის მუშაობის თაობაზე, შემოსული 

შენიშვნები და რეკომენდაციები სისტემის 

მუშაობასთან დაკავშირებით.

7. ელექტრონული ჟურნალი ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისათვის

(მშობლის მოდულის შემუშავება) პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2017 წელი

მშობლებს აქვთ შესაძლებლობა სპეციალური ვებგვერდის 

საშუალებით რეალურ დროში მიადევნონ თვალი შვილების 

შეფასებებს, გაცდენებს, იხილონ ინფორმაცია 

სახელმძღვანელოების, საგაკვეთილო განრიგის, დავალებების 

შესახებ, ჰქონდეთ კომუნიკაცია დამრიგებელთან, საგნის 

მასწავლებლებთან და ა.შ.

ვებგვერდის მომხმარებელთა 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი

8. QMS - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და 

საგანმანათლბელო პროგრამების აკრედიტაციის სისტემის 

განვითარება/დანერგვის ხელშეწყობა პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

2017 წელი

(III - IV კვარტალი)

საგანმანათლებლო დაწესებულებების  ავტორიზაციისა და 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის  პროცესების 

ავტომატიზაცია;

სერვისების გაზრდილი სპექტრი;

ოპერაციების პარალელური შესრულების შესაძლებლობა და 

დავალებების ეფექტური მართვა;

9. eUni - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის შემუშავება

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2017 წელი

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიმდინარე 

პროცესების ეფექტური მენეჯმენტი;

გამარტივებული, ხელმისაწვდომი და ავტომატიზირებული 

ბიზნეს-პროცესები (სტუდენტთა გრანტების დათვლა, 

მობილობა, საგანმანათლებლო დაწესებულებების,  

პროგრამების, სტუდენტების და პროფესორ მასწავლებლების 

ელ. რეესტრი);

10. სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა (რეიტინგები)
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2017 წელი

ფუნქციონირებს სკოლების საჯარო შეფასების ელექტრონული 

სისტემა, რომლის მეშვეობითაც მოსწავლეებისა და მშობლების 

შეფასებების გათვალისწინებით, განისაზღვრება სკოლების 

რეიტინგი.

შეფასებული სკოლების სპექტრი და 

გეოგრაფია, შემფასებელთა  აქტიურობის 

დონე, რეიტინგის მნახველთა რიცხვი,  

პოპულარობის  და სანდოობის ხარისხი
11. პროექტების პროგრესის მართვის სისტემა (Esida)

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2017 წელი

ფუნქციონირებს ელექტრონული სისტემა, რომლის 

საშუალებითაც შესაბამის სამსახურებს საშუალება აქვთ ონლაინ 

რეჟიმში მიადევნონ თვალი ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში მიმდინარე სამშენებლო/სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შესრულების პროგრესს და კონტრაქტით 

გათვალისწინებულ ვადებთან/მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

მაჩვენებლებს.

პროექტების შესახებ სისტემაში 

განთავსებული ინფორმაცია

(პროექტების რაოდენობა, 

დაწყების/დასრულების ვადები, რესურსი)

12. ჰორიზონტი 2020 (ვებგვერდი)
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2017 წელი

განახლებულია ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის 

პროგრამის, ჰორიზონტი 2020-ის ვებგვერდი, რომელშიც 

გათვალისწინებულია პროექტების ონლაინ რეგისტრაციის 

შესაძლებლობა.

ვებგვერდის მომხმარებელთა 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი

13. მასწავლებლის შეფასების ელექტრონული სისტემის განვითრება

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2017 წელი

სისტემის საშუალებით, ხორციელდება სქემაში ჩართული 

მასწავლებლების საქმიანობის შედეგების ელექტრონული 

აღრიცხვა და შეფასება.

სისტემის ტექნიკური დოკუმენტაცია;

პროფესიული განვითარების სქემაში 

განაწილებული მოქმედი მასწავლებლები; 

14. მართვის სისტემის ოფიციალური ვებგვერდის განახლება პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

მარკეტინგისა და 

სზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური;

2017 წელი

 ვებგვერდის საშუალებით ყველა დაინტერესებული 

სუბიექტისთვის  ხელმისაწვდომია ინფორმაცია მართვის 

სისტემის საქმიანობის შესახებ

(პროექტები,  ელ. სისტემები, სერვისები და ა.შ.)

ვებგვერდის მომხმარებელთა 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი

15. სტუდენტთა საგაზაფხულო/საშემოდგომო მობილობა

(2016-2017)

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

2017 წელი

(I - III კვარტალი)

ტექნიკური ხარვეზების გარეშე განხორციელებული მობილობის 

პროცესი

სისტემის გაუმართავ მუშაობასთან 

დაკავშირებით და დახმარების მოთხოვნით 

მობილობის პროცესში მონაწილე 

სტუდენტთა მომართვების ოდენობა,  

რეაგირების დრო.

გამოვლენილი და აღმოფხვრილი 

ნაკლოვანებათა თანაფარდობა.

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მხრიდან ვაკანტური ადგილების შესახებ 

ინფორმაციის დადგენილისაგან 

განსხვავებულ ვადებში მოწოდება;

ბანკის მხრიდან გადახდის 

სისტემის/სერვისის ტექნიკური 

გაუმართაობა;

16. Emis-ის მიერ შემუშავებული ელექტრონული პროდუქტების 

დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული 

ერთეულებისათვის  თემატური ტრენინგების უზრუნველყოფა
EMIS

საჭიროების შესაბამისად 

წლის განმავლობაში

Emis-ის მიერ შექმნილი/დანერგილი ელექტრონული სისტემები 

წარმატებით გამოიყენება პრაქტიკულ საქმიანობაში
ტრენინგების ანგარიშები

1. ელექტრონული, ასევე ბეჭდური და სხვა სახის მედია 

საშუალებებით მართვის სისტემის საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველყოფა

მარკეტინგისა და 

სზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური

საჭიროების შესაბამისად 

წლის განმავლობაში

2. მართვის სისტემის ბრენდირებული ნივთების შემუშავებისა და 

დამზადების ორგანიზება

მარკეტინგისა და 

სზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური

საჭიროების შესაბამისად 

წლის განმავლობაში

3. მართვის სისტემის ოფიციალური ვებ და სოციალური გვერდების 

ადმინისტრირება;

ასევე, მართვის სისტემის ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე 

(info@emis.ge) შემოსული კორესპონდენციის ორგანიზება;
მარკეტინგისა და 

სზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში

მიმდინარე პროცესების აქტუალობის გათვალისწინებით, 

მართვის სისტემის საქმიანობის შესახებ ინფორმირებული 

საზოგადოება

მართვის სისტემის საქმიანობის შესახებ 

ელექტრონულ/ბეჭდურ მედიაში 

პუბლიკაციების რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები;

მართვის სისტემის ოფიციალური და 

სოციალური გვერდების მომხმარებელთა 

რაოდენობა;

ელექტრონული ფოსტის საშუალებით 

მომხმარებელთა მომართვების ოდენობა;

მონაცემების შეგროვების,  დამუშავებისა და 

მიწოდების დროის ცვლილების 

მაჩვენებლები

არ არსებობს აქტივობების 

განხორციელების ხელიშემშლელი 

გარემოება

შესაბამისი საკანონმდებლო 

ცვლილებების დროული მიღება;

ამოცანის ცვლილება/დაზუსტება, რაც 

თავის მხრივ განაპირობებს 

შესასრულებელი სამუშაოების ვადების 

გაზრდასა და გადაცდომას;

სისტემებთან მუშაობისათვის საჭირო 

უნარ-ჩვევების არასათანადო ფლობა;

პროგრამების სათანადო დაფინანსება;

მოცემული ქმედებების 

განხორციელების დროს, წარმოქმნილი 

დამატებითი სამუშაოების შესრულების 

აუცილებლობა;

მართვის ელექტრონული სისტემების 

შექმნა/დანერგვა/განვითარება

5

6 მართვის სისტემის მიერ შემუშავებული პროდუქტებისა და 

სერვისების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა და Emis-ის 

საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების 

უზრუნველყოფა

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2017 წელი


