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СПОРТЕН КАЛЕНДАР  

НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,  

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА 

    Цел: Училището се стреми към изграждане на здрави, уравновесени и 

борбени личности. Работи за разширяване  и утвърждаване на спортната 

дейност. Цели да повиши нивото на физическото развитие, двигателната 

активност и дееспособност на учениците. 

    Задачи:  

1. Създаване на условия за свободен достъп, избор и изявана училищни 

отбори чрез доброволно организирани форми на тренировъчна и 

състезателна дейност. 

2. Развитие на индивидуалните способности и дарования на учениците в 

областта на спорта. 

3. Повишаване на ефективността на учебния процес по ФВС. 

4. Създаване на възможност за селекция на най – добрите ученици за 

формиране на училищни отбори по различните видове спорт за участие 

в междуучилищни състезателни срещи. 

    Основни причини за организирането на спортния живот на учениците: 

1. След проведено изследване в училището от Консултативно – 

терапевтичен център „Живот без болка” се установи тревожно висок 

брой ученици с гръбначни изкривявания. 

2. Голям брой ученици с наднормено тегло. 

3. Наличие на агресия сред учениците. 

4. Наличие на желание да се спортува и необходимост от координиране 

на спортните дейности. 

 



Дейности: 

 

 

№ Спортно 

мероприятие 

Организатор Дата Място 

1  

Изкачване на връх   

Свещник 

 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм 

 

 

22.09.2017г. 

 

Пирин 

2 По стъпките на 

Самуиловите войници 

 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм 

 

01.10.2017г. с. Ключ-  

Самуилова 

крепост 

3 Турнир по футбол 

6-7 клас 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм. 

02.10.-

31.10.17г. 

Двора  на 

училището 

4 Баскетболен турнир 

6-7 клас 

 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм. 

 

 01.12-

22.12.2017г 

Физкултурен 

 салон 

5 Шахматен турнир 

съвместно с 

общинско дружество 

„Места” 

Регионален шахматен 

клуб “Места” 

2018г. Хотел 

 Валентино  

гр. Гоце Делчев 

6 Турнир по футбол 

4-5 клас 

 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм. 

 

 01.03. - 

30.03.2018г. 

Двора  на 

 училището 

7 Състезание по лека 

атлетика 2-3кл. 

 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм 

и класните 

ръководители 

 

03.2018г. Двора  на 

 Училището 

 

8 Коло поход по случай 

Деня на планетата 

Земя 

 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм и 

комисията по БДП 

 

 

20.04.2018г. 

От гр. Гоце 

Делчев до гр. 

Хаджидимово и 

обратно 

 

 



9 Турнир- хандбал- 

6-7кл. 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм  

10-30.04.2018г. Двора  на 

 Училището 

 

10 Ученически игри- 

футбол 

БАСУ, МОН, РУО,  2018г. Арена Неврокоп 

11 Спортен празник: 

танци на открито; 

силов многобой; 

народна топка 

 

Училищна комисия по 

спорт и туризъм 

 

 

06.2018г. 

 

Двора на 

 училището 

12  Палатков лагер- 

по стъпките на 

Ботевата чета 

БТС, ТД „Веслец”, 

Враца, 

Областна управа – 

Враца, със 

съдействието на 

регионалните 

управления по 

образованието 

27.05-

02.06.2018г. 

Козлодуй- 

Околчица, 

Ботева алея 

 
Спортният календар е изготвен от училищната комисия по спорт и 

туризъм. 


