
ВЪТРЕШНА СИСТЕМА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

1. МИСИЯ на центъра

Провеждане на качествено първоначално и непрекъснато професионално обучение на
лица, навършили 16 години, според държавните образователни изисквания и стандартите на
Европейския съюз, така че обучаваните да прилагат умело и успешно придобитите знания и
умения в променящите се условия с цел пълноценна бъдеща реализация. 

2. ВИЗИЯ на центъра

Учебният  център  е  лицензиран  от  Националната  агенция  за  професионално
образование  и  обучение  към Министерски съвет  под номер 201012842.  Обученията,  които
предлага центъра са съобразени с Европейските изисквания в сферата на образованието. След
придобиване  на  професионална  квалификация,  обучаваните  в  центъра  получават
професионална  подготовка  за  работа както  в  страната,  така  и  в  чужбина.  Благодарение  на
висококвалифициран преподавателски състав, обучаваните се реализират успешно в бизнеса. 

3. ПОЛИТИКА НА ЦЕНТЪРА

Качеството  на  професионалното  образование  и  обучение  е  съвкупност  от
характеристики  на  професионалното  обучение,  които  са  в  съответствие  с  очакванията  и
потребностите на личността и на обществото. В ЦПО „Сезони” то се осигурява чрез управление
на  процеса  на  развитие  на  центъра,  основан  на  анализиране,  планиране,  изпълнение  на
дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата.



Измерването на постигнатото качество се осъществява чрез ежегодно самооценяване.
Самооценяването  на  дейността  на  центъра  за  професионално обучение  се  осъществява  по
критерии  и  показатели  към  тях,  съгласно  Приложение  №  2  от  Наредба  №  2  на  МОН  от
08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение. 

КРИТЕРИИТЕ за  самооценяване  на  ЦПО  са  групирани  по  следните  области  на
оценяване: 

• Достъп до професионално обучение; 
• Придобиване на професионална квалификация; 
• Реализация на лицата, придобили професионална квалификация. 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ЦПО „СЕЗОНИ” ВКЛЮЧВА:

• Осигуряване качество на обучението в съответствие с  държавните образователни
изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

• Ефективно използване на ресурсите;
• Ангажиране  на  всички  участници  в  професионалното  обучение  в  процеса  на

осигуряване на качеството;
• Удовлетворяване изискванията и потребностите на пазара на труда в региона;
• Удовлетворяване  на  участниците  в  процеса  на  обучение  и  на  другите

заинтересовани лица;
• Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики;
• Прозрачност, демократичост и социален диалог.

4. ЦЕЛИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Целите  по  качеството  са  пряко  свързани  и  необходими  за  удовлетворяване  на
изискванията  за  качествено  професионално  обучение.  За  постигане  на  очаквания  резултат
целите по качеството са съвместими с политиката по качеството.

Планираните цели обхващат целия период на самооценяването.
Основна цел
Подобряване на качеството на професионалното обучение.
Спомагателни цели
• Подобряване на работната среда;
• Развитие на персонала;
• Подобряване на резултатите от професионалното обучение.
• Подобряване взаимодействието с  местната общност,  със социалните партньори и

други заинтересовани страни.

5. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

За подобряване на работната среда:

• Прилагане на механизми за адаптиране на обучавания към средата на центъра;
• Осигуряване на достъпна архитектурна среда;
• Модернизиране на материално-техническата база;
• Обновяване на информационната инфраструктура;
• Развитие на организационната култура в центъра.
За развитие на персонала:

• Подобряване критериите за избор на квалификациран педагогически състав;
• Повишаване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на

преподавателите;
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• Изграждане на култура за осигуряване на качеството;
• Поддържане на открита и ясна комуникация в центъра;
• Повишаване ефективността на административното обслужване;
• Повишаване  на  мотивацията  и  инициативността  на  участниците  в  процеса  на

професионалното обучение.
За подобряване на резултатите от обучението:

• Повишаване на мотивацията на обучаваните;
• Повишаване  на  дела  на  успешно  придобилите  професионална  квалификация  (от

допуснатите);
• Намаляване на дела на отпадналите от обучението;
• Повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна

среда;
• Създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.
За  подобряване  взаимодействието  с  местната  общност,  със  социалните
партньори, работодателските организации и други заинтересовани страни:

• Взаимодействие с партньорите за осигураване на практическото обучение в реална
работна среда;

• Проучване и прилагане на добри практики на други центрове;
• Подобряване  на  възможностите  за  достъп  до  информация  на  участниците  в

професионалното обучение;
• Информиране  на  общността  и  заинтересованите  страни  за  добрите  практики  и

постижения на центъра в областта на осигураване качеството на професионалното
обучение.

• Участие  в  проекти,  свързани  с  повишаване  качеството  на  професионалното
обучение.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Политиката по качеството се разгласява в ЦПО „Сезони” и публично се оповестява чрез
сайта на центъра.

При  необходимост  политиката  по  качеството  на  ЦПО  „Сезони”  подлежи  на
преразглеждане и актуализация.

Политиката по качеството на ЦПО „Сезони” е приета с решение на УМС от 29.02.2016 г.
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