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ЦЕЛЕНАСОЧЕНА 
ПОЛИТИКА 

Община Тунджа и целодневната организация на 
образователния процес – една кауза с много 

предизвикателства, ползи и перспективи 
 

■ Началото – предизвикателството, наречено 
оптимизация на училищната мрежа. Закриването на 
училищата. Образованието в средищни и защитени 
училища. 
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СТЪПКИТЕ
… 

■ Формулирането на общи посоки и политики в образованието 

между местната власт и учебните заведения. Консолидирането 

на ресурси за тяхната реализация. 

 

■ Приоритизиране на целодневната организация на 

образователния процес като фундамент на единна общинска 

политика, заедно с училищата. Постигане на пълен консенсус в  

местната общност относно правилността й. 
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ЦЕЛОДНЕВНА     УЧЕБНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
–НОВАТОРСТВО    И ГРИЖА 

■ Създаване на условия и 
въвеждане на безплатно обедно 
хранене като елемент на 
целодневната организация на 
образователния процес във 
всички училища. Ангажиране на 
ресурси, привличане на 
партньори и съмишленици. 

■ Министерство на 
образованието, 
Постановленията на 
Министерски съвет за 
целодневната организация, 
ОПРЧР и проектът за 
целодневната организация в 
средищните училища. 
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ПАРТЬОРИ 

Български червен кръст и програма „Топъл обяд“ – ключов партньор на 
училищата и на общината във въвеждането и устойчивото развитие на 
целодневната организация на образователния процес като единна и 
ефективна общинска политика. Ученическите клубове и доброволческите 
дейности – добавена стойност към политиката. 
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 Консенсусът в местната общност – 
родителските срещи по селата и ролята 
на кметовете относно комуникирането 
на образователните политики с 
родителите. 

 Санкцията на общинския съвет – 
единодушното решение на общинските 
съветници за ангажирането на ресурси 
за тази политика. 
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     РОЛЯТА НА   МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ 



РОЛЯТА НА 
ЧИТАЛИЩАТА  

 
 
 
 
Ролята на читалищата в малките населени места в приобщаването, в 

създаването на връзки между училищата и заобикалящите ги 

общности. Функцията на  читалището на партньор и съмишленик в 

приобщаващото образование. 

 Новата роля на читалището като доставчик на интегрирани 

образователни и социални интервенции.  

Партньорски проект на Народно читалище „Просвета“ с. Тенево, 

община Тунджа и училищата за разкриване на Център за обществена 

подкрепа. 
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ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ     ДЕЙНОСТИ 

■ Разкриването и дейността на 

Център за изкуство и 

извънучилищни дейности / 

Център за личностно развитие и 

целодневната организация на 

образователния процес 
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ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ-
ВЪЗМОЖНОСТИ И ШАНС ЗА ДЕЦАТА 

■ Работата с родители и общностната работа в образованието: 

■ Общината, оперативните програми, другите донорски 

инструменти и целодневната организация. Общината като 

бенефициент, в партньорството с училищата и НПО 

■ Проекти по ОПРЧР и ОПНОИР; Проекти, финансирани от 

ЦОИДУЕМ и УНИЦЕФ 
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ОБЩИНСКИ ИНИЦИАТИВИ 
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 Ежегодни срещи на кмета на Община „Тунджа“ с учители и 
родители 

 Общински стипендии за ученици 
 Общински благотворителен бал 



Ефекти от целодневната организация  
на образователния процес 

■ Превенция на ранното 
напускане на училище; 

■ Повишаване на резултата от 
учебно – възпитателната 
работа; 

■ Превенция на ученическата 
агресия и 
противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни; 

■ По – тясно приобщаване на 
родителите като компонент на 
училищните общности 
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■ Диаграма за обхвата в дейността 



УРОЦИТЕ МОГАТ ДА ИЗГЛЕЖДАТ И 
ТАКА… 

■ Темата за глобализацията  

■ Темата за колективната памет  
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УРОЦИТЕ МОГАТ    ДА ИЗГЛЕЖДАТ И 
ТАКА… 

Темата за поколенията  
 Дневен център Инзово и 

Дом за  стари хора Христо 
Ботев Болярско 

 

Темата за държавата и 
границите 
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 БЪДЕЩЕ  И  МИНАЛОТО В  
КЛАСНИТЕ СТАИ 

                     Ницше 
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 
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