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Спортният календар е разработен съгласно национален спортен 

календар на МОН за учебната 2021/2022 година 
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1. Цел: Създаване на условия и възможности за участие на учениците 

от  ОУ „А. Константинов” в системни спортни занимания с оглед 

подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. 

2.  Задачи: 

-  Осигуряване на свободен достъп до спортните бази, както на 

училището така и на община Димитровград, за всички желаещи да 

спортуват ученици. 

-  Създаване на мотивация на учениците за участие в спортни 

занимания с оглед подобряването на физическата им дееспособност 

и пълноценно използване на свободното им време 

-  Придобиване на  знания, умения и навици по предпочитания от тях 

вид спорт. 

-  Включване на по-голям брой ученици в училищните спортни 

отбори, участващи в състезания, включени в спортния календар на 

училището, съгласуван с общински и национален спортен календари. 

-  Налагане на спорта като превенция срещу насилието, употребата на 

цигари, алкохол и агресия сред учениците. 

-  Формиране и развитие на социални качества у децата – умения за 

работа в екип, толерантност, взаимопомощ  
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3. Дейности 

№ Дейности, проява Равнища и етапи Срок за 

провеждане 
 

 

1 

 

 

 

Ученически игри 

Вътрешноучилищни 

състезания 

м.11 – 12.2021г. 

Общински състезания м.10.2021г. -

02.2022г. 

Областни състезания м.03.2022г. 

Зонални състезания м.04.2022г. 

Финални състезания м.05-06.2022г. 

 

 

2 

 

Турнир по бадминтон 

Общински коледен 

турнир 

м.12.2021г. 

Турнир по бадминтон в 

чест ”Деня на детето” 

м.05.2022г. 

    

4 Турнир по народна топка Общински м.03-04.2022г. 

5 Общински турнир по 

подвижни игри 

Общински м.03-04.2022г. 

6 Празник на леката атлетика Вътрешноучилищен м.05.2022г. 

7 Велопоход Пролетен велопоход м.04.2022г. 

8 Спортен празник Общиснки м.05.2022г. 

9 Клуб по интереси Вътрешноучилищен През учебната 

година 

 

10 

 

Спортно – туристическа 

дейност 

Вътрешноучилищно 

Общинско – съгласно 

общински спортен 

календар 

През учебната 

година 

 

11 

 

Спортни турнири 

Общински – съобразени 

с патронните празници 

на общинските училища 

През учебната 

година 

 

Изготвили: Димо Динков 

        Славчо Добриков 

        Александър Дафинов 

        Кристиян Митев 


