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УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН  

КАЛЕНДАР 
          

ЗА УЧЕБНАТА  2022 / 2023 ГОДИНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приет на заседание на ПС с протокол № 2/6.10.2022г. и утвърден със заповед 

№112/10.10.2022г 



 

               Спортния календар е разработен на основание чл. 3 от Наредба 

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

 

 

 

 

Ц Е Л:  

          Създаване на условия и възможности за участие на учениците от   ОУ „Иван 

Вазов „ град Силистра в системни спортни занимания с оглед подобряване на                    

.    тяхното здраве и физическа дееспособност. 

 

 

 З А Д А Ч И:  

 

- Осигуряване на свободен достъп до спортните бази, както на училището така и 

на община Силистра, за всички желаещи да спортуват   ученици. 

 

-  Създаване на мотивация на учениците за участие в спортни занимания с оглед 

подобряването на физическата им дееспособност и пълноценното 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 

общинския и националния спортен календар.   

 

- Налагане на спорта като превенция срещу насилието, употребата на алкохол, 

цигари, наркотици и други упойващи вещества. 

 

- Формиране и развитие на социални качества в учениците : умения за работа в е 

кип, толерантност и взаимопомощ. 

                                                             

 

                                     

                                                            Д Е Й Н О С Т И   

 

       Месец  Септември 

- Организиране и участие в „Европейска седмица на движението и спорта“ 

/народна топка, баскетбол, щафетни игри, бадминтон, танци и др./ 

 

- Месец  Октомври:   

- Участие в общинско първенство по футбол  5-7 кл. момчета, първи етап от 

националния спортен календар на ученическите спортни игри.  

- Вътрешно училищен турнир по народна топка за ученици  2-ри клас. 

- Участие в общински турнир „Ден на толерантността“ по народна топка и футбол 

за момчета и момичета 5-7 клас.  

 

       Месец Ноември 

         Вътрешно училищен турнир по футбол на малки вратички 6-7, 4-5 клас. 

 

        Месец Декември   

- Участие в общински и Новогодишни турнири по шахмат, баскетбол футбол 



момчета и момичета  2-3кл, 5-7кл. 

 

- Организиране и провеждане на Училищен турнир по народна топка 

        под наслов „Българската Коледа“ 2-3; 4-5; 6-7 кл. 

      

           Месец Януари 

- Участие в общински първенства по баскетбол, волейбол, футбол, шахмат,  

      етап от националния спортен календар на ученическите спортни игри. 

- Вътрешно училищен турнир по народна топка за 3-ти клас. 

 

Месец Февруари                

- Участие в общински първенства  шахмат,  

      етап от националния спортен календар на ученическите спортни игри. 

 

          Месец Март 

- Вътрешно училищен турнир по  народна топка 4 - ти клас 

      -             Участие в общински първенства по  волейбол и шахмат,  

      етап от националния спортен календар на ученическите спортни игри. 

 

Месец Април 

- Участие в общинско и областно първенство по лека атлетика етап от спортния   

календар на ученическите спортни игри. 

- Организиране и провеждане на спортен полуден за учениците от 1-ви клас. 

 

Месец Май - Юни 

- Участие в общински първенства по баскетбол -  

      етап от националния спортен календар на ученическите спортни игри. 

 

 

 

 

 

 

          Изготвил: …………………………. 

          Славян Русев Димитров 

         /Старши учител по физическо възпитание и спорт/ 

 


