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VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
KOKYBĖS POLITIKA
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro kokybės politika yra
integrali strateginio švietimo plano dalis. Kokybės politikos įgyvendinimas užtikrinamas nustatant
ir įgyvendinant kokybės tikslus. Vykdydamas savo misiją – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos
ir kompetencijos darbuotojus, tenkinančius šalies ūkio reikmes bei atitinkant taikomus
reikalavimus, mokymo centras teikia profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir siekia tenkinti
besimokančiojo lūkesčius ir sudaryti sąlygas įgyti kvalifikacijas ir kompetencijas, įgalinančias
konkuruoti kintančioje darbo rinkoje bei mokytis toliau.
Įgyvendinant kokybės politiką siekiama:


racionalaus ir efektyvaus žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymo;



mokymo programų ir jų įgyvendinimo atitikimo besimokančiųjų ir ūkio poreikiams;



glaudesnių ryšių ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais;



vadybos sistemos atitikties ISO 9001 standartui, užtikrinant steigėjo, mokinių ir absolventų,
mokinių tėvų ir globėjų, personalo, darbdavių ir visuomenės poreikių tenkinimą.
Kokybės tikslai:



Tobulinti ir stiprinti mokymo paslaugų kokybę, siekiant aukštesnių mokinių mokymosi
pasiekimų rezultatų bei tenkinant individualius mokinių poreikius.



Pasitelkiant profesinį informavimą ir orientavimą, teikti mokinių poreikius tenkinančią
paramą renkantis profesiją ir planuojant karjerą.



Rengiant mokymo programas, perkeliant ugdymo turinį į virtualias aplinkas, diegiant
skaitmenines technologijas į ugdymo procesą, užtikrinti geresnį mokymo ir mokymosi
procesų prieinamumą ir aukštesnę kokybę.



Modernizuojant mokymosi aplinkas, užtikrinti profesinio mokymo paslaugų aprūpinimą
pažangiausiomis šiuolaikinėmis technologijomis.



Kelti pedagoginio ir administracinio personalo kvalifikaciją ir kompetencijas bei siekti
geresnio dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą veiklose.



Siekti glaudesnių ryšių ir bendradarbiavimo su darbdaviais ir jų organizacijomis, kitomis
švietimo institucijomis, savivaldybėmis ir užsienio partneriais. Pasinaudoti grįžtamuoju
ryšiu įsivertinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę.



Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus.



Nuolat tirti ir analizuoti mokinių, absolventų ir darbdavių bei kitų suinteresuotų šalių
poreikius ir lūkesčius. Lanksčiai ir operatyviai reaguoti į pokyčius.
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Kokybės tikslai nustatomi trejiems metams ir priskiriami KVS procesams. Informacija apie
numatytų tikslų pasiekimo, veiklų įgyvendinimo lygį ir galutinius rezultatus svarstoma
vadovybės vertinamosios analizės susirinkime, kuriame įvertinami pasiekimai ir priimamas
sprendimas dėl tolesnių veiksmų ir tikslų atnaujinimo. Mokymo centro vadovai užtikrina, kad
kokybės politika ir tikslai būtų suprantami visiems darbuotojams organizacijos viduje, diegiami
visuose veiklos lygiuose ir jų būtų laikomasi.
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