
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის 
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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი  

1.1 ახალი უმაღლესი სასწავლებლის (შემდგომში - სასწავლებელი) დაცვისა და 

უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენს სასწავლებლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც 

უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ წესრიგს, სახანძრო უსაფრთხოებას, ასევე წინამდებარე 

დებულების შესაბამისად დაკისრებულ სხვა მოვალეობების შესრულებას. 

1.2 დაცვისა და უსაფთხოების სამსახურის მოქმედებს სასწავლებლის მთელ ტერიტორიაზე და 

უფლებამოსილია მოითხოვოს სტუდენტების, ადმინისტრაციის თანამშრომლების, 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალისა და უცხო პირების მხრიდან სასწავლებლის 

შინაგანაწესისა და შიდა რეგულაციების შესრულება.  

1.3 სამართალდარღვევის შემთხვევაში, სამსახური უფლებამოსილია ითანამშრომლოს 

სამართალდამცავ ორგანოებთან.  

1.4 სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, 

სასწავლებლის შიდა რეგულაციებით და წინამდებარე დებულებით.  

 1.5  სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ანგარიშვალდებულია სასწავლებლის 

ადმინისტარციის უფროსისა და  რექტორის წინაშე, ასრულებს მათ მითითებებსა და 

დავალებებს. 

 

მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ფუნქციები, სტრუქტურა და  ხელმძღვანელობა  

2.1. სამსახურის ფუნქციებია:  

ა) სასწავლებელში საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება და მისი დარღვევის შემთხვევაში 

შესაბამისი რეაგირების მოხდენა, სასწავლებლის შიდა რეგულაციებისა და საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

ბ) სახანძრო, ასევე საევაკუაციო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

გ) სასწავლებლის კუთვნილი ქონების დაცვა; 

დ)სასწავლებლის ქონებაზე დამონტაჟებული ვიდეომეთვალყურეობის და სასიგნალო 

მოწყობილობების მეშვეობით არსებული ვითარების გაკონტროლება, სასწავლებლის შიდა 

რეგულაციებისა და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის აღმოფხვრის მიზნით; 

2.2. დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სასწავლებლის 

რექტორი.  

2.2.1.დაცვის და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ძირითადი ფუნქციები: 



ა) შეიმუშავებს, დაგეგმავს და ხელმძღვანელობს სამსახურის საქმიანობას და ხელს უწყობს 

სამსახურის ეფექტურ მუშაობას; 

ბ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, იძლევა მითითებებსა და დავალებებს დაცვის და 

უსაფრთხოების საკითხებზე; 

გ)ახორციელებს სასწავლებლის უსაფრთხოებისათვის აუცილებელ ღონისძებებს; 

დ) სასწავლებლის რექტორთან შეთანხმებით, საჭიროების შემთხვევაში, თანამშრომლობს 

სამართალდამცავ ორგანოებთან; 

ე) რექტორს წარუდგენს ყველა საჭირო წინადადებას დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემის 

ეფეტურად მუშაობისათვის; 

ვ) აკეთებს ყოველწლიურ მოხსენებას ჩატარებულ სამუშაოებსა და დაცვისა და უსაფრთხოების 

სფეროში არსებულ სიახლეებზე; 

2.3 სამსახურის უფროსს, სამსახურის ფუნქციების ეფექტურად რეალიზებისთვის, ჰყავს 

შესაბამისი თანამშრომლები, რომელთა ფუნქციები განისაზღვრება სამუშაო აღწერილობებით.  

2.4. დაცვისა და უსაფრთხოების წესები და პროცედურების რეგულირდება შპს „ახალი 

უმაღლესი სასწავლებლის სახანძრო უსაფრთხოების ზომების ინსტრუქციით“.  

 

2.5. სამსახური ვალდებულია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტებს აღმოუჩინოს ყველანაირი დახმარება, რათა მათ შეძლონ შეუფერხებელი 

გადაადგილება სასწავლებლის შენობაში.  

 

მუხლი 3. დასკვნითი დებულებები  

3.1  სამსახურის დებულებას ამტკიცებს სასწავლებლის რექტორი ბრძანებით. 

3.2.სამსახურის დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება 

სასწავლებელის  რექტორის ბრძანებით.  


