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УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
І.Общи положения
С настоящия спортен календар се уреждат условията и реда за провеждане на
спортно-състезателна дейност през учебната 2020/2021 година. Той е съставен в
съответствие с Националния спортен календар на МОН и правила за организиране и
провеждане на „Ученически игри 2020/2021 г.”

ІІ.Цел:
1.

Подобряване здравето, физическата дееспособност и двигателната активност на
учениците.

2.

Насочване на учащите към състезателна двигателна активност и спортна дейност
и формиране на умения за превръщането им в неделима част от здравословния
начин на живот.

В училищния спортен календар са включени състезания по: лека атлетика, баскетбол,
волейбол, футбол, тенис на маса, народна топка, шахмат.

ІІІ.Етапи на провеждане
Първи етап: от 01.10.2020 г. до 31.01.2021 г.
•
•
•
•
•
•
•

Европейски ден на спорта в училище 25.09.2020 г.
Вътрешно - училищни състезания – от 01.10.2020 г. до 31.01.2021 г.
Волейбол - момчета и момичета
Баскетбол - момчета и момичета
Футбол
Шах- мат
Тенис на маса

Втори етап: от 01.02.2020 г. до 30.06.2021 г.
•
•
•
•
•

Общински състезания от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. по баскетбол, волейбол,
футбол, тенис на маса и шах-мат от „Ученически игри 2020 – 2021 г.”
Футболен турнир -„Кока- кола”
Международен детски футболен турнир „Франц Коков”, гр. Раковски – м. април
2021 г.
Училищен спортен празник – м. Април 2021г.
Общински спортен празник – м. Май 2021 г.

ІV.Право на участие – ученици от І до VІІ клас
V.Отговорници – учителите по физическо възпитание и спорт и класните
ръководители.

VІ.Финансови и материални условия – наградите и разходите се осигуряват от
училището, спонсори и Община Раковски.
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