
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ - ВАРНА 

                                                                             УТВЪРДИЛ:                                                                                                             

                                                                                                      ДИРЕКТОР:.................. 

                                                                                   /доц.дпн ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ/ 

Спортен календар 
за учебната 2021/2022 год. 

               Цели: 

- Утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите 

- Борба с гръбначни изкривявания и наднормено тегло 

-  Правилно физическо развитие на учениците  

-  Формиране на траен интерес и желание за занимания с физически 

упражнения и спорт     

- Възпитаване на колективизъм, воля за победа, чувство за отговорност, 

уважение към противника и честност 

- Превенция срещу проявите на насилие и агресия    

              Основна изява на учениците от всички  възрасти е спортно- 

състезателната дейност и включва състезания по различните видове спорт:    

лека атлетика,  волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, бадминтон, плуване.  

             Чрез спортно-състезателната дейност да се съдейства за: 

       1.Подобряване на функционалното състояние на учениците чрез 

рационално използване на свободното време за участие в училищната 

система за занимания с физически упражнения и спорт. 

 

       2.Възпитаване в здравословен начин на живот, чрез запазване, 

разширяване и популяризиране на спортните традиции в училището, на 

спортните игри: волейбол, хандбал, баскетбол и футбол 

 

       3.Спортно-състезателната дейност да бъде съобразена с възможностите    

на МТБ, традициите на училището и желанието на учениците.    

      4. Изграждане на навици и мотивация за системни и самостоятелни 

занимания с физически упражнения, спорт и туризъм. 

   



                                                                                                 

                                                                                    Изготвил :.................... 

                                                                                 /ст. учител М. Костадинова/               

                                                                          

                                                                           

Месец Вид на проявата Място Отговорник 

X         

2021 г. 

Щафетна обиколка на 

училището посветена на 

патронния празник. 

Двора на 

училището 

Костадинова  

Крумова 

Мустафов 

X -III        

2021 -  

2022 г. 

Участие на отборите по 

волейбол, баскетбол и футбол в 

общински ученически игри – 

момчета и момичета V – VII 

клас (по график). 

Спортни зали Крумова 

Костадинова 

Мустафов 

XII  

2021 г.        

Коледен турнир по Мини 

футбол  V – VI клас 

Зала „Христо 

Борисов“ 

Мустафов 

II 

2022 г. 

Състезание „Лъвски скок“ Физкултурен 

салон 

Учители НЕ,  

Мустафов 

V          

2022 г. 

Провеждане на турнир по мини 

волейбол за учениците 

спортуващи в ученически 

спортен клуб „Дръзки”. 

Физкултурен 

салон 

Стоянов 

Крумова 

 

X-IV  

2021 - 

2022 г. 

Вътрешно училищни турнири 

по волейбол и футбол за 

учениците от среден курс. 

Физкултурен 

салон 

Двора на 

училището 

Костадинова  

Крумова 

Мустафов 

    IV           

2022 г. 

Щафетни игри за учениците от 

IV клас. 

Физкултурен 

салон 

Лекоатл. писта 

Учители ФВС- 

начален етап 

V 

2022 г. 

Турнир по Народна топка Двора на 

училището 

Учители ФВС 

V 

2022 г. 

Международен ден на 

предизвикателството. 

 Крумова 

Костадинова 

Мустафов 

V 

2022 г. 

Организация и провеждане на 

спортен празник на училището. 

Двора на 

училището 

Директор 

Учители по        

ФВС 

  III-VI  

2021 - 

2022 г. 

Участие в „Купа Варна“-

волейбол и футбол. 

Открити и 

закрити 

спортни бази 

Крумова 

Костадинова 

Мустафов 

V-VI 

2022 г. 

Общински турнир по плуване: 

2-4 клас; 5-6 клас; 7-8 клас 

Басейн 

„ЮлиянРусев“, 

плувен компл. 

„Приморски“ 

Костадинова 


