
П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 1401 /14 септември 2016 г. 
 

 

На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО, чл.3 от Наредба № 3/ 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищна тренировъчна 

и състезателна дейност и решение на ПС, протокол № 11/12.09.2016 г. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ПДТГ  ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 
 

І.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. Обхващане на цялостната учебно-възпитателна и спортно – състезателна работа в училището. 

2. Активно участие на учениците във вътрешно – училищните и извънучилищните спортно – състезателни дейности и турнири 

по видовете спорт. 

3. Участие на учениците по линия на масовия спорт и туризъм. 

4. Сформиране на представителните отбори на училището и класирането им на по-горни етапи в Ученическите игри. 

 

ІІ.  КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

Месец Дейност Организатор Място 

септември Лекоатлетическо състезание „Жельо Замфиров” Общината, учители ФВС Стадион „Академик”  

октомври Вътрешен турнир по футбол - юноши Учители ФВС Спортна площадка ДТГ 

ноември Вътрешен турнир по волейбол Учители ФВС Физкултурен салон ДТГ 

Участие в общински етап на Ученически игри по баскетбол, 

футбол. 

Общината, учители ФВС Спортна зала „ Свищов”, стадион СА 

декември Участие в общински етап на Ученически игри по волейбол Общината, учители ФВС Спортна зала „ Свищов”  

февруари Турнир за „Купата на Дарителя” по баскетбол. Учители ФВС Спортна зала „ Свищов” 

март  Участие на класираните отбори в областен кръг от Учители ФВС Съгласно разпределение на РИО 



Ученическите игри 

април Участие на класираните отбори в зонален кръг от 

Ученическите игри 

Учители ФВС Съгласно разпределение на РИО 

Общински крос „Да опазим децата” в памет на загиналите 

деца в р. Лим.  

Общината, учители ФВС Градската градина 

Май – юни  Вътрешен турнир по баскетбол за юноши и девойки. Учители ФВС Физкултурен салон ДТГ 

постоянен Участие в новосформирани турнири за ученици Учители ФВС По наредби на организаторите 
 

 

Спортният календар да се публикува на интернет страницата на ПДТГ в срок до 30.10.2016 г. 

 

     С настоящата заповед да се запознае педагогическия персонал на ПДТГ и учениците чрез класните ръководители. 

 

  

 

 

 

        ДИРЕКТОР: п 

РИ/МН                  /Р. Иванова/ 


