
СПОРТЕН КАЛЕНДАР В ОУ”НАЙДЕН ГЕРОВ”  
 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  

Учебна 2020/2021година  
Цел: Създаване на предпоставки за разгръщане на физическия и 

творчески потенциал на учениците.  
Задачи:  
1.Усъвършенстване условията за работа в екип.  
2.Укрепване здравето на учениците.  
3.Подобряване качеството на взаимоотношенията между учениците с 

цел намаляване на агресията.  
4.Формиране на нравствени добродетели у учениците.  
5.Оползотворяване на свободното време на учениците чрез повече 

масови спортни мероприятия, включени в училищния спортен календар.  
6.Участие в повече мероприятия от общинския спортен календар.  

Дейности за изпълнение на целите:  
1.Разпределение на ЗП, модулни часове и секции между колегите.  
2.Разглеждане вътрешния правилник на училището и конкретизиране 

на такъв, съобразен с особеностите на физкултурните салони и спортните 
площадки в училище.  

3.Входяща диагностика /измерване физическата дееспособност/ на 
учениците  
                                 М.ІХ          отг:физкултурниците  

4.Подготовка на учениците за вътрешноучилищните състезания.  
                                  М.Х           отг:физкултурниците  
           5.Провеждане на състезанията „Коледна надпревара” 
І клас – Щафетни игри с лекоатлетически характер 
Отг: І клас – Христов 
ІІ клас – Щафетни игри с лекоатлетически характер 
Отг: ІІ клас - Арнаудова 
ІІІ клас – Щафетни игри с елементи на баскетболна игра 
Отг: ІІІ клас – Дичева и Христов 
ІV клас – Щафетни игри с лекоатлетически характер 
Отг: ІV клас – Ченгелиева, Арнаудова и Дичева 
V клас – Щафетни игри с елементи на баскетбол 
Отг: Арнаудова и Дичева 
VІ клас – Турнир по волейбол 
Отг: Ченгелиева и Дичева 
VІІ клас – Турнир по футбол 
Отг: Ченгелиева и Христов 
 
 
 
 



6.Разработване на проект за развитие на спорта в училище.  
                          М.март                            отг:Арнаудова  
7.Провеждане на състезания по график в чест на патронния празник на 
училището  
                          М.март                            отг:   физкултурниците 
8.С цел приемственост между ІV-V клас  
-турнир „Футбол”-момчета- ІV - Vклас  
-турнир „Топка над въже”-момичета- ІV - Vклас 
                          М.ІV                                отг: Арнаудова, Ченгелиева и 
Дичева 
9.Вътрешноучилищни турнири по: футбол, баскетбол, хандбал, „Топка над 
въже” и народна топка.  
                          М.ІV-V                              отг:физкултурниците  
10.Организиране на спортен празник в училище  
                          М.V            отг: физкултурниците 
11.Участие в мероприятията от Общинския спортен календар.  
                          Целогодишно                    отг: физкултурниците 
12.Диагностика в края на учебната година.  
                          Края на м.V                       отг:физкултурниците  
 
 

  

 


