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У ТВЪ РДИ Л :
А Л Б Е Н А ПАВ
Д И РЕ К Т О Р НА

Средно училище
"Гео Милев" - гр. Варна
бул. “Република” № 124а гр. Варна 9020, тел./факс + 359 52 751 120;
тел. + 359 52 741 376; +359 52 500 850; 359 52 751 122
е-таП:зои_д. milev@abv.bg

М ИЛЕВ”

ГОДИШ ЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за учебната 2018-2019 година.
Ц ели :

> Подобряване на физическата активност и грижа за здравето на
учениците чрез редовни занимания с упражнения и спорт в часовете
по спортни дейности, свободното време и извънкласните форми.
> Формиране на мотивация и траен интерес за необходимостта от
системни занимания със спорт.
> Възпитаване на положителни личностни качества — нравствени,
интелектуални, волеви и естетически; чувство за отговорност и
взаимопомощ.
> Формиране на способности за самооценка на постиженията и работа в
екип.
> Активно и масово участие на учениците в състезанията организирани
в училище, Община Варна и други спортни мероприятия.

Задачи:

>
>
>
>

Укрепване на здравето и физическите сили на организма.
Хармоничност в развитието на двигателните качества на учениците.
Формиране на спортна образованост и култура.
Създаване на добри условия и организация при провеждането на
състезанията от спортния календар.
> Рационално използване на наличната база и обогатяването й с
физически уреди и пособия.

Дейности:

№

Спортни дейности

1.

Европейска седмица на
спорта: спортни,
подвижни и щафетни
игри
Международен ден на
интензивното ходене.
Ученическа купа
Варна: Спортен
празник ’’Бързи
сръчни”.
Щафетни и подвижни
игри.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10

11

11

12

Вътрешно училищно
първенство по
волейбол.
Общински ученически
игри по видиве спорт.
Коледно новогодишен турнир
по баскетбол.
Коледно новогодишен турнир
по шахмат.
Състезания по
волейбол по случай
патрона на училището.
Състезание ”Да
направим снежен
човек”
Състезание”Лъвски
скок” по случай 146 г.
от обесването на
Васил Левски.
Вътрешно училищно
първенство по
волейбол
Лекоатлетическа
щафетна обиколка на
радио Варна по случай
3 март.

У частници

Срок

М ясто

О рганизатор
/О тговорн ици/

I - XII клас

м.септември
2018 г.

Училищен
двор

учители по ФВС;
класни
ръководители.

I - XII клас

м. октомври
2018 г.

I - IV клас

м.ноември м. май/20182019 г.

Община Варна;
учители по ФВС
Учители по ФВС в
начален и
прогимназиален
етап.

V клас

м. ноември м. декември
2018 г.

VII клас момичета.

м. ноември
2018 г.

Морска
градина
По наредба - в
3 кръга:
финален кръг:
м.май.
СУ”Г.Милев”
физкултурен
салон.
СУ”Г.Милев”
физкултурен
салон.

V - XII клас

м. октомврим. февруари

По наредба

Учители по ФВС

VI клас момичета.

м. декември
2018 г.

СУ”Г.Милев”
физкултурен
салон.

Учители по ФВС в
VI клас.

I - IV клас

м. декември
2018 г.

СУ”Г.Милев”

Учители по
шахмат.

IX а; IX б;
X а; XI а;
XII а; XII б
класове.

м.януари
2019 г.

СУ”Г.Милев”
физкултурен
салон.

Учители по ФВС в
гимназиален етап.

II клас

м. януари
2019 г.

V; VI; VII
класове

м. февруари
2019 г.

СУ”Г.Милев”
физкултурен
салон.

Учители по ФВС в
V клас.

VIII клас

м. февруари
2019 г

СУ”Г.Милев”
физкултурен
салон.

Учители по ФВС в
гимназиален етап.

V - VIII клас
IX - XII клас

3 март
2019 г.

По наредба
Морска
градина

Учители по ФВС

С У Т .М илев”

Учители по ФВС в
V клас.
Учители по ФВС в
VII клас.

Кл. ръководители
II клас.

№

13

14

15

16

17

18

19

С портни дейности
Вътрешно училищно
първенство по
баскетбол
Ученическа
’’Купа Варна”по
видове спорт.
Детски футболен
турнир за купата
на”Кока-Кола”
Щафетни игри по
случай Великден.

Вътрешно училищно
първенство по футбол.

Лекоатлетическа
щафета по случай деня
на българската
просвета и култура и
славянската писменост.
Общински турнир по
плуване.

У частници

Срок

М ясто

О рганизатор
/О тговорн ици/

V клас

м. март
2019 г.

СУ”Г.Милев”
физкултурен
салон.

Учители по ФВС в
V клас.

По наредба

Учители по ФВС

По наредба

Учители по ФВС

Учители по ФВС
в III - IV клас.

I - XII клас

V - VII клас

м. декември;
м. март;
м.юни.
м.април;
м. май
2019 г.

III - IV клас

м.април
2019 г.

СУ ”Г.Милев”
/физкултурен
салон/
сп. площадка

VI клас
VII клас
VIII клас
IX клас

м.април;
м. май
2019 г.

СУ ”Г.Милев”
сп. площадка

Учители по ФВС

V клас

м. май
2019 г.

СУ ”Г.Милев”
сп. площадка

Учители по ФВС в
V клас.

V - VII клас

м. май;
м. юни
2019 г.

По наредба

Учители по ФВС в
прогимназиален
етап.

М етодическо обединение по Ф В и спорт:
1. Старши учител по ФВС: Св. Донева - председател
2. Старши учител по ФВС: М. Язмаджиян
3. Старши Учител по ФВС: Й. Димитрова
4. Старши учител по ФВС: Д. Стоянова

