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ხელშეკრულების მხარეები: 

ერთის მხრივ სსიპ, ქალაქ თბილისის # ---------- საჯარო სკოლა, მისი დირექტორის ------

------------------------- სახით, შემდგომში წოდებული როგორც „დამსაქმებელი“ და 

მეორეს მხრივ ----------------------------, შემდგომში წოდებული, როგორც 

„დასაქმებული“, ერთად წოდებული როგორც  მხარეები ვთანხმდებით და ვდებთ 

წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:  

1. ზოგადი დებულებები 

1.1 შრომითი ხელშეკრულება (შემდგომში - ხელშეკრულება) არეგულირებს 

დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის წარმოშობილ შრომით და მის თანმდევ 

ურთიერთობებს; 

1.2 ხელშეკრულება ეფუძნება საქართველოს შრომის კოდექსს და მოქმედ 

კანონმდებლობას; 

1.3 ხელშეკრულება დადებულია მხარეთა თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე ნების 

თავისუფალი გამოვლენის შედეგად. 

 

2. ხელშეკრულების საგანი 

 2.1 დასაქმებული კისრულობს ვალდებულებას, შეასრულოს მისთვის 

გათვალისწინებული სამუშაო იმ წესებით, რომელიც განსაზღვრულია წინამდებარე 

შრომის ხელშეკრულებით, სამუშაოზე დანიშვნის ბრძანებითა და სამსახურში მოქმედი 

შინაგანაწესით; 

2.2 დასაქმებული კისრულობს ვალდებულებას, შეასრულოს ბუღალტრის 

თანამდებობრივი უფლებამოსილება; 

2.3 დამსაქმებელი უხდის დასაქმებულს შეთანხმებულ შრომის ანაზღაურებას 

შესრულებული სამუშაოსთვის. 

 



3. სამუშაოს შესრულება 

3.1 დასაქმებული ვალდებულია, პირადად შეასრულოს სამუშაო; 

3.2 დასაქმებული ვალდებულია, თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, სათანადო 

გულისყურითა და სიფრთხილით შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

თავისი უფლება-მოვალეობები. 

 

4. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

4.1 დასაქმებულს უფლება აქვს: 

4.1.1 დამსაქმებლისგან მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულებისა და 

კანონმდებლობის დაცვა; 

4.1.2 მონაწილეობა მიიღოს მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გამართულ 

ადმინისტრაციულ წარმოებაში პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით და თავისი 

უფლებების დასაცავად გაასაჩივროს სკოლის გადაწყვეტილებები და ქმედებები; 

4.1.3 ისარგებლოს სკოლის უძრავ-მოძრავი ქონებით საკუთარი მოვალეობის 

შესასრულებლად წესდებითა და შინაგანაწესით განსაზღვრული ფორმით; 

4.1.4 მიიღოს ინფორმაცია დირექციისგან და განათლების სისტემის მართვის 

ორგანოებისგან, სკოლის ფუნქციონირების ნებისმიერ საკითხზე; 

4.1.5 დროებით შრომისუუნარობის შემთხვევაში, უნდა მიიღოს 

სრულადანაზღაურებადი ბიულეტინი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 

30 სამუშაო დღეს. ყველა ბიულეტინი უნდა დასაბუთდეს სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ გაცემული სათანადო ცნობით; 

4.1.6 უარი განაცხადოს იმ სამუშაოს შესრულებაზე, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს, 

რაიმე ტიპის საფრთხეს უქმნის მას ან მესამე პირს. ასეთი შემთხვევის არსებობისას, მან 

დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს დამსაქმებელს. 

4.2 დასაქმებული ვალდებულია: 

4.2.1 შეასრულოს საჯარო სკოლის წესდებით, შინაგანაწესით და წინამდებარე 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოთხოვნები; 

4.2.2 კეთილსინდისიერად შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობები 



4.2.3 საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზაციის უზრუნველყოფა კანონის 

მიხედვით; 

4.2.4 კონტროლის განხორციელება საბუთების თავისდროულად გაფორმებასა და 

კანონიერებაზე; 

4.2.5 ბუღალტრული დოკუმენტაციის აღრიცხვის რეგისტრირების, ხარჯთანუსხების, 

მათი გაანგარიშების და სხვა საბუთების შენახვა და დადგენილი წესით მათი არქივში 

ჩაბარება; 

4.2.6 გაუფრთხილდეს მიბარებულ ქონებას; 

4.2.7 არ გათქვას კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა 

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას; 

4.2.8 დასაქმებული პირადად და სათანადოდ აგებს პასუხს ზიანზე, რომელიც 

დამსაქმებელს მიადგება მისი ბრალით; 

4.2.9 პირად მონაცემებში რაიმე სახის ცვლილების შემთხვევაში, არაუგვიანეს 7 სამუშაო 

დღისა, შეატყობინოს დამსაქმებელს. 

4.3 დამსაქმებელს უფლება აქვს: 

4.3.1 დაადგინოს შრომის შინაგანაწესი; 

4.3.2 მოსთხოვოს დასაქმებულს შინაგანაწესისა და წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება; 

4.3.3 საკუთარი შეხედულებით, მისცეს დასაქმებულს დამატებითი ანაზღაურება, 

პრემიის, ჯილდოს თუ დანამატის სახით. 

4.4 დამსაქმებელი ვალდებულია: 

4.4.1 გააცნოს დასაქმებულს შინაგანაწესი და მასში განხორციელებული ყველა 

ცვლილების შესახებ აცნობოს მას; 

4.4.2 უზრუნველყოს დასაქმებულისთვის ნორმალური სამუშაო გარემოს შექმნა, რათა 

მან ნორმალურად და შეუფერხებლად შეძლოს დაკისრებული სამუშაოს შესრულება; 

4.4.3 სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებით მიყენებული ზიანი და აუცილებელი 

ხარჯები; 

4.4.4 უზრუნველყოს დასაქმებულის შრომის დროული  ანაზღაურება; 



4.4.5 უზრუნველყოს დასაქმებული ყოველწლიური კუთვნილი შვებულებით. 

4.4.6 უზრუნველყოს დასაქმებულისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვა, მისი ღირსების პატივისცემა და არ დაუშვას დასაქმებულის 

დისკრიმინაცია ნებისმიერი საფუძვლით; 

4.4.7 დასაქმებულისთვის წერილობითი განმარტების მიცემა მის მიერ ჩადენილი 

დისციპლინური გადაცდომის არსთან დაკავშირებით; 

4.4.  შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემთხვევაში, მოახდინოს ანგარიშსწორება 

არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა. 

 

5. სამუშაო დრო, შვებულება და შრომის ანაზღაურების პირობები 

5.1 დასაქმებულის მიერ შესრულებული სამუშაო არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 

საათს; 

5.1.2 დასაქმებულს მიეცემა ყოველთვიურად შრომის ანაზღაურება _______ ლარის 

ოდენობით; 

5.1.3 შრომის ანაზღაურება გაიცემა თვეში ერთხელ, ყოველი კალენდარული თვის ბოლო 

რიცხვამდე. ანაზღაურების გაცემა მოხდება თანამშრომლის პირად საბანკო ანგარიშზე 

თანხის ჩარიცხვით; 

5.2 დასაქმებულის უფლებაა ისარგებლოს საქართველოში დაწესებული უქმე დღეებით. 

ასეთ დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება მიიჩნევა ზეგანაკვეთურ 

სამუშაოდ და ანაზღაურდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით; 

5.3 დასაქმებულს შეუძლია მიიღოს ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულება, სულ 

მცირე 24 კალენდარული დღის ოდენობით; 

5.3.1 ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე, სულ მცირე 15 დღიანი შვებულებით; 

5.3.2 დასაქმებულს შვებულების უფლება წარმოეშობა, მუშაობის 11 თვის შემდეგ; 

5.4 დამსაქმებლის ინიციატივით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას, 

დამსაქმებელი ვალდებულია, დასაქმებულს აუნაზღაუროს გამოუყენებელი შვებულება, 

შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის პროპორციულად. 

 

 



 

6. ზეგანაკვეთური სამუშაო 

6.1 ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა მხარეთა შეთანხმებით დასაქმებულის მიერ 

სამუშაოს შესრულება დროის იმ მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა აღემატება 

კვირაში 40 საათს; 

6.2 ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულება ანაზღაურდება 1 სთ.______ ლარის 

ოდენობით. 

 

7. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება და შეწყვეტა 

7.1 შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლების არსებობისას, დამსაქმებელი 

ვალდებულია შეაჩეროს შრომითი ურთიერთობა გონივრული ვადით; 

7.2 შრომითი ურთიერთობა შეჩერებულად ჩაითვლება მოთხოვნის წარდგენიდან 

შეჩერების შესაბამისი საფუძვლის ამოწურვამდე; 

7.3 შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლებია: 

7.3.1 შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; 

7.3.2 შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება; 

7.3.3 დასაქმებულის მიერ სამუშაოს დატოვება საკუთარი ნებით წერილობითი 

განცხადების საფუძველზე; 

7.3.4 მხარეთა შეთანხმება; 

7.3.5 დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა, 

დაკავებულ თანამდებობასთან;  

7.3.6 დასაქმებულის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების უხეში დარღვევა; 

7.3.7 ხანგრძლივი შრომისუუნარობა- თუკი შრომისუუნარობის ვადა აღემატება 

ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში აჭარბებს 60 კალენდარულ 

დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს ამ კოდექსის 21-ე მუხლით 

განსაზღვრული შვებულება; 

7.3.8 სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც 

სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს; 



7.3.9 სკოლის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყებისას და რეორგანიზაციისას. 

7.4 შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესები განისაზღვროს „ საქართველოს შრომის 

კოდექსის“ 38-ე მუხლის მიხედვით. 

 

8. დავების გადაწყვეტა და მხარეთა პასუხისმგებლობის წესები 

8.1 ინდივიდუალური დავა უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის შემათანხმებელი 

პროცედურებით, რაც გულისხმობს, დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის პირდაპირ 

მოლაპარაკებას. 

8.2 შრომითი ურთიერთობისას მხარეები პასუხისმგებელნი არიან ერთმანეთის წინაშე 

არსებული ვალდებულებების შესრულებაზე და შეუსრულებლობით მეორე მხარისთვის 

მიყენებული ზიანი ანაზღაურდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესებით; 

 

 9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ____, ____, ____ წელს და ძალაშია ____, 

____, ____ წლამდე; 

9.2 თუ მხარეები ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე ორი კვირით ადრე არ 

გამოთქვამენ ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილს, ხელშეკრულება ითვლება 

ავტომატურად გაგრძელებულად, _____________ ვადით. 

 

10. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 

შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით, რომელიც წინამდებარე 

ხელშეკრულების შემადგენელი და განუყოფელი ნაწილია და ძალაში შედის მხოლოდ 

მხარეთა სათანადო ხელმოწერის შემდეგ; 

10.2 სადაო საკითხებს მხარეები გადაწყვეტენ ურთიერთშეთანხმებით, ხოლო 

შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მოქმედი კანონმდებლობით; 

10.3 შრომითი ურთიერთობის შეჩერებისას, დასაქმებულს არ მიეცემა ანაზღაურება; 



10.4 ხელშეკრულების ხელმოწერიდან ნებისმიერ დროს ამ ხელშეკრულების რომელიმე 

დებულების ბათილად ცნობა, არ გამოიწვევს მთლიანი ხელშეკრულების ბათილობას 

10.5 მხარეები ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ადასტურებენ, რომ ისინი სრულად 

გაეცნენ და ეთანხმებიან ხელშეკრულების პირობებს; 

10.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 

ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება „დამსაქმებელთან“, ერთი კი 

„დასაქმებულთან“. 

 

11. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები 

დამსაქმებელი: დასაქმებული: 

_________________ _______________

  

მისამართი:                                                                                                პირადი# ____________ 

_________________       პირადობის მოწმობის# 

ტელეფონი:                                                                                                _____________________ 

_________________                  მისამართი: 

საბანკო რეკვიზიტები:                                                                           ______________________ 

_________________                                                                                               ტელეფონი: 

ხელმოწერა:  _____________________ 

_________________     ხელმოწერა: 

 _____________________ 

 

 

ხელშეკრულება შედგენილია მარიამ შანშიაშვილის მიერ. 


