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Целта на физическото възпитание и спорт е утвърждаването на 

здравословен начин на живот сред подрастващите,борба с наднорменото тегло, 

да съдейства за правилното физическо развитие на учениците, да формира траен 

интерес и желание за занимания с физически упражнения и спорт.  

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.Възпитание 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. 

 

 

Месец  

 

 

Вид на 

проявата  

 

 

Място  

 

 

Отговорник  

    

IX 2018 г.  Провеждане на 

инструктаж за 

безопасност в 

урочната 

дейност по ФВС.  

Физкултурен 

салон  

Учители по ФВС  

    



XI-ХІІ 2018 г  

.  

Участие на 

отборите по 

баскетбол, 

футбол, 

волейбол и лека 

атлетика в 

общински 

първенства – 

момчета и 

момичета V – 

VII клас(по 

график).  

Спортни зали 

Морска градина  

Учители ФВС 

 

ІV 2019 г.  

 

Организация и 

провеждане на 

спортен празник 

на училището по 

случай 

патронния 

празник.  

 

Двора на 

училището  

 

Учители по ФВС  

 

V 2019 г.  

 

Щафетни игри за 

учениците от 2,3 

и 4 клас.  

 

Физкултурен 

салон  

 

 

Учители ФВС 

    

V 2019 г.  Вътрешноучили-

щен турнир по 

футбол за 

излъчване на  

представителен 

отбор за турнира 

„Кока кола“. 5-7 

клас 

Спортна 

площадка  

Учители ФВС 

 

VІ 2019 г.  

 

Участие с 

представителен 

отбор по футбол 

в турнир „Кока 

кола“. 5-7 клас 

 

Спортен 

комплекс   

 

Учители ФВС 

 


