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Второ основно училище „Гоце Делчев“ 

 

                                                                    Утвърдил:....................... 

                                                                  Директор: /Цв. Петричкова/ 

 

 

   Спортен календар 

                                    на 

Второ основно училище ’’Гоце Делчев’’  

                       гр. Гоце Делчев 

             за учебната 2022/2023г. 
 

 

 

 

               Председател: А. Ходжова 
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Цели и задачи: 

1. Стимулиране на естествено-биологичната потребност от двигателна 
активност и комплексно въздействие за правилно физическо 
развитие. 

2. Укрепване здравето на децата-изграждане на здрав дух в здраво 
тяло.                 

3.  Правилно структурно изграждане и хармонично физическо развитие 
на подрастващите. Изграждане на навици и създаване на потребност 
от ежедневни занимания със спорт.                 

4.  Повишаване на общата физическа кондиция и комплексно 
развиване на двигателните способности. Създаване на умения за 
групови взаимодействия в различни спортни условия. 

5. Обогатяване на двигателната култура, разширяване обема от навици 

и технически умения. 

6. Изграждане и усъвършенстване личностните качества на учениците, 
укрепване на морално волевите им качества. 

7. Преоткриване на общочовешки ценности чрез спорта. 

8. Работа в екип-средство за формиране на личностните 
взаимоотношения между учениците.             

9. Екологично възпитание на учениците чрез активни и системни 

занимания с физически упражнения и спорт сред природата. 

10. Осъзнаване на връзката между здравословната околна среда и 
нашето здраве.   

   ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

1. Изготвяне на спортен календар за настоящата учебна година, който да 
бъде утвърден от Педагогически съвет. 

                                                                       Срок: м. октомври 2022г.                                                  

                                                                       Отг.: Айрие Ходжова, Kомисия                                        
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2.Сформиране на класовете по Спортни дейности за  1-4,  5-7 кл. 

                                                                          Срок: 14.09.2022г.                                                                      

                                                                          Отг.: Ръководството на Второ ОУ, 

                                                                           Учители по ФВС 

СПОРТНО СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

1. Участие в Национални туристически походи през годината. 

                                                                 Срок:Постоянен 

                                                                Отг.:Ръководството на Второ ОУ, 

                                                          Туристически клуб към училището, 

                                                           Цветана Димова 

2. Организиране и провеждане на вътрешно училищни състезания по 
видове спорт: футбол ,баскетбол.       

                                                                           Срок: 21.09.2022г.       

                                                                    Отг.: Учител по ФВС, кл. ръководители                            

3. Организиране и провеждане на състезания по лека атлетика. 

                                   Срок: м. октомври 2022г. 

                                                          Отг.: Учител по ФВС, кл. ръководители 

4. Участие в Общински ученически игри.          

                                                                Срок: По Наредба         

                                                                 Отг.: Ръководството на Второ ОУ,                                                               

                                                                  Учител по ФВС                                                                
5. Организиране на спортен празник с ученически игри в чест на 
патронния празник на Второ ОУ ‘’Гоце Делчев’’. 

                                                                            Срок: м. април-май 2023г. 

                                                                Отг.: Айрие Ходжова, кл.ръководители 
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6. Организиране и провеждане на турнир по футбол по случай 24 май.  

                                                                   Срок: месец май, 2023 г. 

                                                            Отг.:Учители по ФВС, кл. ръководители 

7. Участие в организирани от Община Гоце Делчев спортни мероприятия.                             

                                                                          Срок: Постоянен 

                                                                          Отг. Учител по ФВС; Комисия 

8.Провеждане на ежеседмични учебно-тренировъчни часове за Спортни 
дейности. 

                                                                     Срок :Постоянен 

                                                                     Отг. Айрие Ходжова, Стоян Панев 

МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ И ЛЕЧЕБНО – ОЗДРАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

1.Провеждане на медицински прегледи за установяване на физическото и 
функционално състояние на учениците. 

                                                                   Срок:Постоянен 

                                                       Отг. :  Медицинска сестра, Учители по ФВС 

                                                                   Кл. ръководители 

2.Утвържаване от Педагогическия съвет на всички ученици с временни и 
трайни заболявания за освобождаване от часовете по физическо 
възпитание и спорт.             

                                                                          Срок:Постоянен           

                                                                  Отг.: Класни ръководители                                                    

Спортният календар остава отворен за допълнения и промени в  хода 
на работата на комисията по спортно – туристическа дейност. 

При преминаване в електронна форма на обучение, датите и 
дейностите подлежат на промяна или отлагане. 

 


