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Спортния календар е разработен на основание чл. 3 от Наредба 

№3/30.05.2014г. и е съобразен с Националния спортен календар 

и е утвърден със Заповед №571/05.09.2017 г. на Директора



І.  ЦЕЛ: 
 

Създаване на условия и възможности за участие на учениците от  СУ 
 

„Никола Вапцаров” в системни спортни занимания с оглед 

подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. 

ІІ.  ЗАДАЧИ: 
 

- Осигуряване на свободен достъп до спортните бази, както на 

училището така и на община Борино, за желаещите да спортуват 

ученици. 

- Създаване на мотивация на учениците за участие в спортни 

занимания с оглед подобряването на физическата им дееспособност 

и пълноценно използване на свободното им време 

- Придобиване на знания, умения и навици по предпочитания от тях 

вид спорт. 

- Включване на по-голям брой ученици в училищните спортни отбори, 

участващи в състезания, включени в спортния календар на 

училището, съгласуван с общински и национален спортен календари. 

- Налагане на спорта като превенция срещу насилието, употребата на 

цигари, алкохол и агресия сред учениците. 

- Формиране и развитие на социални качества у децата – умения за 

работа в екип, толерантност, взаимопомощ. 



ІІІ. ДЕЙНОСТИ 

 

ДАТА, СРОК ПРОЯВА МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАН

Е 

ОТГОВОРНИЦИ 

м.Х.2017 г. 

м. V. 2018 г. 

Туристически 

походи 

В околностите 

на Борино 

Учители – ФВС, 

Класни р-ли 

м.Х.2017 г. Волейбол Спортен салон, 

площадка 

Учители ФВС 

м.ХІ.2017 г. Подвижни игри Спортен салон Учители ФВС 

Начален етап 

м.Х-ХІ.2017 г. Масов крос Спортен терен             Учители, - ФВС 

Класни р-тели 

м.ХІІ.2017 г. 1.Волейболен турнир 

за патронен празник 

2.Бързи,смели,сръчни 

 

Спортен салон 

Учители по ФВС 

и начални 

учители 

м.ІІ. 2018 г. Народна топка турнир Спортен салон Учители по ФВС 

и начални 

учители 

м.ІІІ. 2018 г. Спортни прояви в 

чест на 3 март 

Спортен салон Учители-ФВС, 

класни р-ли 

21.03.2018 г. Пролетен спортен 

празник 

Спортна 

площадка, 

стадион 

Учители-

ФВС,класни р-ли 

м.ІV.-.V.2018 г. Лека атлетика Спортна 

площадка, 

стадион 

Учители-

ФВС,класни р-ли 

м.ІV.-.V.2018 г. Подвижни, спортни и 

туристически игри 

Спортна 

площадка, 

салон 

Учители-

ФВС,МО и 

класни р-тели 

м.V. 2018 г. Велокрос По маршрут Учители по ФВС 

и класни р-ли 



М.VІ.2018 г. Спортно-състезателни 

игри 

Спортна 

площадка, 

стадион 

Учители-ФВС 

постоянен Изграждане и 

спазване на системен 

здравословен живот 

СУ-Борино Класни 

ръководители 

постоянен Спорт за децата в 

свободното време 

Спортен терен Община,учители 

по ФВС 

м.10.2017-

м.06.2018 г. 

Ученически игри Според 

Националния 

календар 

Община, учители 

по ФВС 

 
 
 

Спортният календар е приет на заседание на ПС с Протокол №10/05.09.2017 г. 


