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ВЪТРЕШНА СИСТЕМА  

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 
 

 

I. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

            Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в 

динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за 

участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, развитие на  индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

Мотивиране и задържане в училище на застрашени от отпадане ученици.  

 Главната функция на училището е да учи младите хора как да ползват богатата 

информация, която им предлагат съвременната наука и техника; да прилагат умело и 

успешно придобитите знания в променящите се условия с цел пълноценна бъдеща 

реализация.  
 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

  

 Утвърждаване на ПГ „Васил Левски” като конкурентноспособно училище, способно 

да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на 

педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство чрез 

интеграция на  етническите малцинства; прилагане на творческо и критично мислене в 

осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България, на 

Европа и на света. Училището да бъде координатор във възпитанието и образованието на 

учениците за постигане на морални ценности. Чрез висококвалифицирани педагози да 

формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със 

социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие 

срещу проявите на агресивност и насилие. 

 

3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Високо качество на образованието и обучението, усъвършенстване на условията за 

придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация с оглед 

подобряване пригодността за заетост, професионална кариера, индивидуално развитие и 

усъвършенстване. Утвърждаване на учебното заведение като единствено в региона за 

подготовка на машиностроителни и транспортни кадри, с отговаряща на съвременните 

изисквания на работния пазар широкопрофилна квалификация. Привличане на 

потребителите на работна сила за участие в процеса на обучение. Подобряване 



взаимодействието на институциите и организациите, отговорни за професионалното 

образование и обучение на национално, регионално и местно ниво. 

 

Във връзка с реализирането на стратегическата цел и с оглед перспективите за 

развитие на училището до 2017 г. са определени следните основни 

 

4. ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Общообразователна и професионална подготовка в съответствие с държавните и 

европейските образователни стандарти, осигуряваща възможност за учене, развитие и 

усъвършенстване през целия живот. Създаване и усъвършенстване на условията за 

придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация на работната 

сила с оглед подобряване пригодността за заетост, професионална кариера и индивидуално 

развитие. Тясна връзка с предприятията - партньори, с цел обучаване и професионална 

реализациа на учениците на ПГ „Васил Левски”. 

2. Утвърждаване на училището като основна възпитаваща институция и повишаване 

ролята му за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, изграждащи 

ценностната система на младите хора. 

3. Превръщане на училището в желано място за обучение, развитие и изява. 

4. Интегриране на педагогическите взаимодействия на родители, институции и 

структури, работещи в областта на образованието и младежта. 

5. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на 

личността на всеки ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

 

5. ПРИНЦИПИ 

 

1. Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, родители, 

общественост. 

2. Диалог с участниците в образователния процес - ученици, учители, партньори от 

бизнеса. 

3. Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри практики, 

мултимедийно и комплексно представяне на учебното съдържание. 

4. Контролът – добронамерен, подчертаващ тенденциите, утвърждаващ  

компетентността, всестранен, целенасочен, обективен, с използване на инструментариум, 

осигуряващ надеждност и обективност. 

 

II. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО  

НА ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - КЪРДЖАЛИ 
 

Качеството на професионалното образование и обучение е съвкупност от 

характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с 

очакванията и потребностите на личността и на обществото. В ПГ „Васил Левски” то се 

осигурява чрез управление на процеса на развитие на училището, основан на анализиране, 

планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата. 

Измерването на постигнатото качество се осъществява чрез ежегодно 

самооценяване. От учебната 2015-2016 г. самооценяването се извършва по критерии и 

показатели съгласно Наредба №2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на 

професионалното образование и обучение.  

Критериите са групирани по следните области на оценяване: 

 Достъп до професионално образование и обучение; 

 Придобиване на професионална квалификация; 

 Реализация на лицата придобили професионарна квалификация. 



 

В изпълнение на образователната си функция ПГ „Васил Левски”, предлага като 

основен продукт на дейността си обучение по специалностите „Автотранспортна техника” 

и „Машини и системи с ЦПУ”. 

Училищното ръководство полага усилия за поддържане добро качество на учебния 

процес и на резултатите от него – постигнато ниво на знания, умения и компетенции на 

обучаваните.  

 

Политиката по качеството на ПГ „Васил Левски” – Кърджали е в пряка връзка 

и е продължение на обявените мисия, визия, стратегическа цел, приоритети и 

принципи в управлението и дейността на училището и включва: 

1. Осигуряване качество на обучението в съответствие с държавните образователни 

изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.  

2. Ефикастно и ефективно използване на ресурсите. 

3. Ангажиране на всички участници в професионалното образование и обучение в 

процеса на осигуряване на качеството. 

4. Удовлетворяване изискванията и потребностите на пазара на труда в региона. 

5. Удовлетворяване на участниците в процеса на обучение и на другите 

заинтересовани лица. 

6. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики. 

7. Прозрачност, демократичост и социален диалог. 

 

III. ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО 

 

Целите по качеството са пряко свързани и необходими за удовлетворяване на 

изискванията за качествено образование и обучение. За постигане на очаквания резултат 

целите по качеството са съвместими с политиката по качеството. 

Планираните цели обхващат целия период на самооценяването. 

 

1. Основна цел  

1. Подобряване на качеството на професионалното образование и обучение.  

 

2. Спомагателни цели 

2.1. Подобряване на работната среда. 

2.2. Развитие на персонала. 

2.3. Подобряване на резултатите от обучението. 

2.4. Подобряване взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, 

работодателските организации и други заинтересовани страни. 

 

2. Дейности за постигане на целите 

2.1. За подобряване на работната среда 

 Адаптиране на обучавания към средата на училището. 

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда. 

 Модернизиране на материално-техническата база. 

 Развитие на организационната култура в училището. 



2.2. За развитие на персонала 

 Подобряване квалификация на учителите. 

 Изграждане на култура за осигуряване на качеството. 

 Поддържане на открита и ясна комуникация в училището. 

 Повишаване ефективността на административното обслужване. 

 Повишаване на мотивацията и инициативността на участниците в процеса на 

професионалното образование и обучение. 

2.3. За подобряване на резултатите от обучението 

 Повишаване на мотивацията на обучаваните. 

 Повишаване на дела на успешно положилите ДЗИ (от допуснатите). 

 Повишаване на дела на успешно придобилите професионална квалификация 

(от допуснатите). 

 Намаляване на дела на ранно отпадналите от обучението. 

 Провеждане на практическото обучение в реална работна среда. 

2.4. 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 сродни училища. 

 Подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в 

професионалното образование и обучение. 

 Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и 

постижения на училището в областта на осигураване качество на професионалното 

образование и обучение. 

 Участие в проекти, свързани с повишаване качеството на професионалното 

образование и обучение. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Политиката по качеството се разгласява в училището и публично се оповестява чрез 

сайта на училището. 

При необходимост политиката по качеството на ПГ „Васил Левски” подлежи на 

преразглеждане и актуализация. 

 

Политиката по качеството на ПГ „Васил Левски” е приета с решение на ПС от 

29.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 


