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УТВЪРЖДАВАМ: 

 НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА 

 ДИРЕКТОР НА ПГРТО - ПЛЕВЕН                

 

ПЛАН 

НА КОМИСИЯТА ПО СПОРТНА ДЕЙНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН 

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   

1. Състав на Комисия по спортна дейност в ПГРТО – Плевен: 

Председател: Силвия Марковска – учител, физическо възпитание и спорт 

Членове:   Петьо Панчев - учител, физическо възпитание и спорт  

2. Настоящият план по спортна дейност е приет на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол №17/12.09.2022 година 

 

ІІ. ЦЕЛИ  

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 Осигуряване на комплекс от условия за увеличаване на жизнеспособността на 

учениците, за мотивирано отклоняване на противообществените прояви и наркомании и за 

устойчиво качество на обучението по физическо възпитание и спорт като част от 

модернизирането на образователния процес в училище.      

1. Подобряване на физическото развитие и дееспособност на учениците. 

2. Социална мотивация за привличането на учениците към системни занимания с 

физически упражнения и спорт. 

3. Постигане на положителен ефект от образователно-възпитателния процес в 

извънкласните форми на дейност и в часовете по физическо възпитатие и спорт. 

 

ІІІ.ЗАДАЧИ 

1. Да се създадат условия и добра атмосфера на работа за по-добро класиране на 

представителните отбори на училището по отделните видове спорт в ученичиските игри и 

продължаване на по-горен етап. 

2. Да се намалят отсъствията на учениците поради заболявания, вследствие обездвижване. 

3. Масово участие на учениците от училището в извънкласни форми на дейност. 

4. Придобиване на трайни умения и навици за спорт и туризъм. 

 

 ІV. ДЕЙНОСТИ            

1. Масово участие в есенен и пролетен спортен празник на училището; 

2. Провеждане на вътрешноучилищни състезания по видове спорт, сформиране на 

представителни училищни отбори и участие във всички етапи на ученическите игри; 

3. Участие в регионални изяви, свързани с празници и именити дати – щафети, турнири. 


