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ПЛАН 

НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет 

с протокол №9/10.09.2020г. и е утвърден със заповед №1181-

188/11.09.2020г.. 
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І. ЦЕЛИ : 

 

 1. Повишаване участието на учениците в културните дейности и 

потреблението на културни продукти и услуги.  

2. Обогатяване възможностите за взаимодействие със съвременните 

изкуства.  

3. Физическото възпитание и спорта, здравословният начин на живот са 

фактори, които адаптират младите хора към новите условия на живот, като се 

противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и 

екологична обстановка.  

4. Укрепване здравето на учениците, повишаване тяхната работоспособност 

и активност, развиване на основните качества, способстващи за разширяване 

на двигателната култура и умствената активност. 

 5. Да се създаде траен интерес към спортните игри и индивидуалните 

спортове, като се формират и развиват специфични за тези спортове 

двигателни навици и умения.  

 

ІІ. ЗАДАЧИ:  

1. Да се организират участия на учениците от училището в концерти, 

конкурси и фестивали в общината и областта.  

2. Да се организират посещения на театрални постановки.  

3. Всеки ученик, независимо от неговия пол, възраст, етнически произход 

или социален статус да има достъп до разнообразни културни продукти и 

услуги.  

4. Всеки ученик да развива потенциала си чрез активно участие в творчески 

дейности, включително във виртуалното пространство.  

5. Да се реализират програми и инициативи, включващи участието на 

ученици в спортни дейности, вътрешно-училищни, общински и областни 

състезания. 

 6. Обхващане на учениците и стимулиране на интереса и търсенето на 

занимания с физически упражнени 
 

 



Основно училище „Свети Климент Охридски” 
гр. Попово, „Райна Княгиня” № 4, община Попово, област Търговище 

тел. 0608/42663, 0608/43418, e-mail: ko_school@abv.bg 

3 
 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ: 

1. Спортни дейности: 

 

№ Наименование на 
проявите 

Равнище и етап Срокове за 
провеждане 

Организатори 

1 Провеждане на есенен 

спортен празник –  

 Състезание по 

Народна топка 

Топка над въже 

 Начален етап 

 организиране на 

състезания, 

щафетни игри, 

награждаване на 

отбор-победител 

Училищно ниво м. октомври у-ли   ФВС 

 

 

 

2  Състезания по народна 

топка чест на патронния 

празник на училището  

Зимен поход до 

подходяща 

местност 

Училищно ниво 12.2020г 

 

 

у-ли  ФВС 
нач.и 

прогимн.етап 

3 Шахматен турнир в чест 
ва патронния празник 
Състезани- Топка над 
въже 

 12.2020г Учител ФВС 

4 Училищно първенство 

по футбол между 

класовете. 

 м. април 2021г Учител ФВС 

5 Спортен празник 

 

 м. май 2021г. Учител ФВС 
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6 Организиране на 

спортен празник по 

случай деня на земята. 

Поход с учебна цел. 

 м. юни 2021г. у-ли  ФВС, 

нач.и 

прогимн.етап 

7 Участие в националния 

туристически поход "По 

стъпките на Таньо 

войвода" 

Участиев прегледа на 

маршовата стъпка 

Общоградско м. юни 2021г. у-л ФВС 

8 Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

 м. юни 2021г. кл.р-ли 

9 Участие в общински и 

областни състезания 

Общоградско Учебна 20-21 

год. 

у-ли  
ФВС, 

нач.и 
прогимн.етап 

 

2. Културни дейности: 

 

№ Наименование на 
проявите 

Равнище и етап Срокове за 
провеждане 

Организатори 

 Тържествено 
отбелязване  
и патронния празник 
на 
училището 

 декември Гл.учители 

     

 Тържествено честване 
24-ти май.  

Общоградско Учебна 20-21 

год. 

Гл.учители, 
учителиБЕЛ 

 Посещение на 
театрални 
постановки. 

училищно Учебна 20-21 
год. 

Кл. Р-ли, у-ли цел. 
обучение 

 Отбелязване Деня на 
народните 

Училищно ноември Библиотекар, 
учители, учителиБЕЛ 

 будители ниво   
 Празнуване на 

Коледа.Коледен 

Училищно декември Учителите по 
изобразително 
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базар изкуство и 
технологии 

 Отбелязване на 
годишнина от 
обесването на Васил 
Левски. 

Общоградско 
ниво 

февруари Учители БЕЛ 

 Работилница за 
мартеници. 

Училищно 
ниво 

март Учителите по 
изобразително 

изкуство и 
технологии 

 Тържествено 
честване 

Националния празник 
на РБ. 

Общоградско 
ниво 

март Гл.учители, 
учителиБЕЛ 

 Отбелязване 
Международния ден 

на Земята 

Училищно м. април Учителите по 
изобразително 
изкуство и 
технологии 

 Отбелязване 
Международния ден 

на книгата 

ниво м. април библиотекар 

 Великденска изложба Училищно м. април Учителите по 
изобразително 
изкуство и 
технологии 

 

 

IV. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

1. Комисията за културна и спортна дейност е в състав: 

Председател: Р.Йорданова 

Членове: 1.Д.Христова 

        2.Силвия Иванова 

        3. Али Кадънчев 
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