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УТВЪРДЕН:……………………… 

ДИРЕКТОР- РОСИЦА ШЕХОВА 

Заповед № РД07-62 от29.09.2021г. 

 

 

ПЛАН 

НА  КОМИСИЯТА ЗА СПОРТНА  ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022  

ГОДИНА 

 

Физическото възпитание и спорта, здравословният начин на живот са фактори, 

които адаптират младите хора към новите условия на живот, като се 

противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна  обстановка 

 

I.ЦЕЛИ: 

 

     1.Създаване на условия за свободен достъп, избор на изява на учениците от СУ „СВ.св.Кирил 

и Методий“ – гр. Смолян,  в спортни мероприятия на различни нива – градско, общинско, 

регионално, областно, национално, балканско, световно.  

2.Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови 

взаимодействия и насърчаване на "любов към движенията". 

3.Повишаване участието на учениците в спортните дейности в училище и извън него. 

4.Укрепване здравето на учениците, повишаване тяхната работоспособност и активност, 

развиване на основните качества, способстващи за разширяване на двигателната култура и 

умствената активност. 

5.Да се създаде траен интерес към спортните игри и индивидуалните спортове, като се 

формират и развиват специфични за тези спортове двигателни навици и умения. 

6.Обхващане на всички ученици в активна спортна дейност.  

ІІ.ЗАДАЧИ:  
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      1.Да се реализират програми и инициативи, включващи участието на ученици в спортни 

дейности, вътрешно-училищни, общински и областни състезания. 

     2.Обхващане на учениците и стимулиране на интереса и търсенето на занимания с физически 

упражнения. 

      3.Да се поддържа готовност да се осъществяват предвидените дейности онлайн при 

преминаване в електронно обучение. 

 
      ІІІ.ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ: 

1.Спортни дейности 

№ 

по 

ред 

СПОРТНИ 

ПРОЯВИ - НИВО И 

ЕТАПИ 

СРОК НА  

ПРОВЕЖДАНЕ 

ОРГАНИЗАТОРИ МЯСТО НА  

ПРОВЕЖДАНЕ 

1. 

*Отбелязване на 

Европейския ден на 

спорта в училище.  

Какви спортове могат 

да се практикуват в 

училищния двор.“ 

Активно 

пространство“ 

 

 

*Отбелязване на 

европейската 

футболна седмица на   

Спешъл Олимпикс 

България , 

практикуване на 

принципите му : - 

справeдливост, 

равенство, 

разнообразие и  

приобщаване. 

     

24.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-30.09.2021 г. 

 

 

BG Aktiv, 

 

 

 

 

 

 

Спешъл олимпикс,  

 

 

 

 

 

 

учителите по ФВС в 

училище : 

Гайдарова, Белева, 

Кокудева,  Тасев 

Училищен двор и 

салон  

 

2. Ученически игри 
м.октомври 2021 г/ 

м.юни 2022г. 

 

Национално ниво 

Вътрешно училищен 

етап 

Общински 

Областен 

Зонален 

Гайдарова, Белева, 

Тасев, Кокудева,  

 

Българска 

асоциация спорт 

за учащи(БАСУ) 

Училища  
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3. 

Училищен турнир по 

народна топка  

III- IV клас 

м.октомври/м.ноември 

2021 г. 

 Гайдарова, Белева, 

Кокудева 
Училищен двор 

4. 

Ученически 

шампионат  по 

плуване - Национално 

ниво 

м.ноември/ м.декември 

 2021 г. 
Белева, Гайдарова гр. Смолян 

   5. 

Ученически 

шампионат по ски, 

Пампорово I- XII клас 

– Национално ниво 

 м. февруари/м. март 

2022 г. 

Гайдарова, Белева, 

Кокудева, Тасев 
 КК Пампорово 

6. 

Футболен турнир за 

момичета V-VII, за 

купата на кмета 8  

март 

м. март 2022 г. 
Гайдарова, Белева, 

Кокудева, Тасев 

Място посочено 

от община  - 

Смолян 

7. 

Вътрешни 

ученически игри – 

Волейбол, футбол V – 

VIII клас 

м. април/м. май 2022г. 
Кокудева, Тасев, 

Белева  

Училищен салон, 

училищен двор  

8. 

Общински турнир по 

народна топка  

IV клас за купата на 

Стою Шишков  

м. април 2022  

година 
Гайдарова, Белева 

Училище  

„Стою Шишков“ 

8. 

Щафетни игри, 

занимателни, за 

издръжливост, за 

предизвикателство I-

IV клас в чест на 

празника на 

училището- вътрешно 

училищно състезание  

 

м. май 2022 год. 

   

Гайдарова, Белева, 

Кокудева, Тасев и 

учители ЦДО  

Училищен двор 

 

 

9. 

Общински турнир по 

футбол за IV клас – 

„Не на дрогата „  

м.май 2022 год. 
Белева, Тасев, 

Гайдарова 

Стадион 

„Смолян“ 

10. 
Участие в колопоход 

– VII- XI клас  
м.юни 2022 год. Кокудева, Тасев ,  Смолян 

11. 
Походи по 

екопътеките 
м.май – м.юни 2022год. 

Класни 

ръководители 
Екопътеки 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ: 

Председател:  

Желязка Гайдарова 

Членове: 
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1. Женета Белева 

2. Росица Кокудева 

3. Даниел Тасев 


