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УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОД. 

 

Ц Е Л:  

          Създаване на условия и възможности за участие на учениците от  

          Основно училище „Свети Климент Охридски”-Попово в системни спортни занимания с оглед подобряване 

на   тяхното здраве и физическа дееспособност. 

 

З А Д А Ч И: 

1. Осигуряване на свободен достъп до спортните бази, както на училището за всички желаещи да спортуват 

ученици. 

2. Създаване на мотивация на учениците за участие в спортни занимания с оглед подобряването на 

физическата им дееспособност и пълноценното използване на свободното им време. 
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3. Придобиване на знания, умения и навици по предпочитания от тях вид спорт.  

  4. Включване на по-голям брой ученици в училищните спортни отбори,  участващи в състезания, включени в 

спортния календар на училището, съгласуван с общинския и националния спортен календар.   

5. Налагане на спорта като превенция срещу насилието, употребата на алкохол, цигари, наркотици и други 

упойващи вещества. 

6. Формиране и развитие на социални качества в учениците : умения за работа в е кип, толерантност и 

взаимопомощ. 

 

 

№ 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 

Училищно ниво м. октомври у-ли   ФВС 
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 организиране на състезания, 

щафетни игри, награждаване на 

отбор-победител 

2 Участие в Европейски ден на спорта   В.Петрова, Али Кадънчев, 

нач.учители 

3  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 

4 Шахматен турнир в чест на патронния 

празник 

Състезани- Топка над въже 

 12.2020г Учител ФВС 

5 Училищно първенство по футбол 

между класовете. 

 м. април 2021г Учител ФВС 

6 Спортен празник 

 

 м. май 2021г. Учител ФВС 

 

7 Организиране на спортен празник по 

случай деня на земята. Поход с учебна 

цел. 

 м. май 2021г. у-ли  ФВС, 

нач.и прогимн.етап 

8 Участие в националния туристически Общоградско м. юни 2021г. у-л ФВС 
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 поход "По стъпките на Таньо войвода" 

Участиев прегрледа на маршовата 

стъпка 

9 Провеждане на екскурзии по класове, 

съгласно график 

 м. юни 2021г. кл.р-ли 

10 Участие в общински и областни 

състезания 

Общоградско Учебна 20-21 год. у-ли  ФВС, 

нач.и прогимн.етап 

 

 


