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       Физическото възпитание и спорт, здравословният начин на живот са фактори, които 

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

противопоставят на усложняващата се здравословна и екологична обстановка. 

     През последните години се реализираха основни приоритети на ММС по отношение 

на физическото възпитание и спорта в училищата. Учебният час за спортни дейности се 

предвиди за придобиване на умения по вид спорт, като конкретните видове спорт се 

предлагат от министъра на младежта и спорта. Въведе се категорично изискване, тези 

учебни часове да се провеждат под ръководството на педагогически специалисти с 

професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ или „треньор“ 

по вид спорт. 

      Политиката в областта на спорта за учащите се е насочена към оптимизиране на 

двигателния режим, създаване на нагласа за здравословен начин на живот и мотивация 

за занимания със спорт и изява. 

    Условията за спорт в нашето училище са на много добро ниво. Разполагаме с 

реновиран физкултурен салон. 

    Възможностите за двигателна активност на учениците и участието им в спортни 

дейности са пряко обвързани със здравословното им състояние. Съвременната и 

атрактивна спортна база трябва да се разглежда и като възможност за превенция срещу 

увеличаването на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици и като условие 

за преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на 

подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност. 

 

І. ЦЕЛИ :  

2. Обогатяване възможностите за взаимодействие със съвременните изкуства. 

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

3. Развиване на основните качества, способстващи за разширяване на двигателната 

култура и умствената активност.  

5. Създаване на траен интерес към спортните игри и индивидуалните спортове, като се 

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

 

ІІ. ЗАДАЧИ: 

 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 упражнени. 

3. Стимулиране на интереса и търсене на занимания с физически упражнения. 



 

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

 

№ Наименование на проявите на 
проявите 

Равнище и етап Организатори и срок 
за провеждане 

1. Провеждане на есенен спортен 
празник – състезание по бадминтон и 
канадска борба 

 

Училищно ниво Преподавателите по 
ФВС / м. октомври 

2. По случай патронният празник на 
училището провеждане на шахматен 
турнир 

Училищно ниво Преподавателите по 
ФВС / м. ноември 

3. Първенство по футбол между 
класовете 

Училищно ниво Преподавателите по 
ФВС / м. април 

4. Спортен празник по случай деня на 
професиите 

Училищно ниво Преподавателите по 
ФВС / м. май 

5. Участие в общински, областни 
състезания  

общоградско Преподавателите по 
ФВС/през цялата 

година 

6. Организиране на туристически поход 
по класове 

Училищно ниво Преподавателите по 
ФВС/м. юни 

  

IV. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ 

1. Комисията за спортно - туристическа дейност е в състав: 

Председател: Илия Павлов 

Членове:  Димитър Самандов 

                   Стоян Панев 

                  Илия Софтов 

  

 

 


