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І. Въведение
Спортът в СУ “Антим І” е с дълбоки традиции и е изключително важен
фактор,както за физическото,така и за психическото здраве на
подрастващите.
Спортът учи на трудолюбие, спортът учи на дисциплина, спортът учи да
се работи и живее за отбора,колектива /т.н.работа в екип/.
Чрез спорта учениците възпитават в себе си волеви качества, за
преодоляване на трудностите,самоконтрол и самодисциплина,чрез спорта
учениците откриват и създават нови приятели и приятелст-ва,опознават
различни кътчета от нашата страна.

ІІ. Основни цели на спортния календар те остават константа за
училищното физическо възпитание и спорт:

1.Създаване на трайни навици за здравословен начин на живот сред
учениците.
2.Активна борба с обездвижването чрез активен спорт в училище.
3.Представяне на училището и града в различни общински, областни,зонални и финални ученически състезания.

ІІІ. Основни задачи на спортния календар.

1.Привикване на учениците към работа в отбор/екип/ и подчиняване на
желанието за индувидуална изява към обща такава.
2.Приемане на победа и загуба в състезание и възпитание във феърплей.
3.Възпитание в дисциплина и към спазване на срокове,ангажименти,матерялна база лична и отборна тактика.

ІV.ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ

С РО К О В Е
м.НОЕМВРИ
м.ДЕКЕМВРИ
01-23
м.ДЕКЕМВРИ
м.януари
24-04
М.ЯНУАРИ
М.ФЕВРУАРИ
05-31
01-27
М.ЯНУАРИ
М.ФЕВРУАРИ
05-31
01-27
М.март

М.март
М. Април
Пролетна
ваканция
м.Май
м.Май
м.Юни
01.06.2017

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

СЪСТЕЗАНИЕ”БЪРЗИ,СМЕЛИ Физкултурен салон
СРЪЧНИ 5-7 КЛАС
на
СУ “Антим І”
СЪСТЕЗАНИЕ–щафетни иг-ри Физкултурен салон
5-7 КЛАС
на
СУ “Антим І”
Отворени врати на физкул
Физкултуренсалон,
туртия салон-волейбол,бас
училищен двор на
кетбол,футбол. 5-12 клас
СУ “Антим І”
Състезания по: Футбол
5-7,8-10и11-12 класове

ОТГОВОРНИЦИ
Р.УШЕВ
Т.ХРИСТОВА
Р.УШЕВ
Т.ХРИСТОВА
По график
Р.УШЕВ
Т.ХРИСТОВА

Физкултурен салон,
училищен двор на
СУ “Антим І”

Р.УШЕВ
Т.ХРИСТОВА

Състезанияпо:-баскетбол 5-7, 8- Физкултурен салон,
10 и 11-12 класове
училищен двор на

Р.УШЕВ
Т.ХРИСТОВА

Състезание с велосипеди:
5-7класове,8-9и10-12 кла-сове

Училищен двор на
СУ “Антим І”

Учители
по“безопаст-но
движение” учители
по ФВС

Регионален
турнир
по
баскетбол за “Купата на
АнтимІ”По наредба и покана.
8-10 клас.
Отворени врати на физкул
туртия салон-волейбол,бас
кетбол,футбол .
Състезание “Надиграване”
/народни хора/ 5-8 и 9-11 клас.

Физкултурен салон
на
ОУ”В.Левски”
СУ “Антим І”

Р.УШЕВ
Т.ХРИСТОВА

Р.УШЕВ
Т.ХРИСТОВА
Физкултурен салон Р.УШЕВ
на
Т.ХРИСТОВА
СУ “Антим І”
Б.Станкова
Общо училищен спортен ден.
Градски
стадион, Р.УШЕВ
училищен двор
Т.ХРИСТОВА
Състезание
по
“Стрийт- Училищен двор на
Р.УШЕВ
баскетбол” 5-11 клас
СУ”Антим І”
Т.ХРИСТОВА

V. ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТНИ СПОРТНИ МЕРОПРИАТИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ
РУО И БАСУ
1. Участие в националното състезания по плуване в Златоград
м.октомври-ноември 2018 год:-5-7 клас
2.Участие в общински състезания по:
- баскетбол – момчета :-5-7клас,8-10 клас,11-12 клас
момичета :-8-10 клас,11-12 клас
- футбол – момчета :-5-7клас,8-10 клас,11-12 клас
- волейбол- момчета :- 8-10 клас,11-12 клас
3.При класиране-участие в областни състезания.

VІ.Зонални и финални ученически състезания.
- при класиране

Изготвили:
1.....................................
/Р.УШЕВ /
2.....................................
/Т.ХРИСТОВА/

