


№ Наименование на проявите Участници Срок за 

провеждане 

Място на провеждане Организатор 

МАСОВО-ОЗДРАВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Преглед и отчитане на физическото 

състояние и дееспособност на 

учениците. 

по паралелки м. V. 2017 г. Спортна база – ГПЧЕ 

”Й. Екзарх” 

Учители по ФВС 

2. Изготвяне на таблици по пол и възраст 

и поставяне на видно място за 

информиране на учениците относно 

личните им резултати. 

по класове м. X. 2016 г. Физкултурен салон Учители по ФВС 

3. Обособяване на алеи за здравословно 

бягане, спортно ходене и разходки с 

предварително определено разстояние 

Самостоятелно Постоянен  

м. IX. 2016 г.- 

м. VI. 2017 г. 

Района на училището Учители по ФВС 

4. Провеждане на разяснителни 

мероприятия за ангажиране на 

учениците в самостоятелни занимания 

по ОФП. 

По групи Постоянен – в 

свободното от 

часове време 

Открита 

гимнастическа 

площадка 

Учители по ФВС 

5. Провеждане на туристически походи с 

предварително набелязани маршрути 

По класове м. IV-V. 2017 г. Райони около града Групи по МО 

туризъм 

6.  Организиране и провеждане на 

вътрешно- училищен преглед на 

народните танци и хора 

По паралелки и класове м. II-III. 2017 г. ГПЧЕ „Йоан Екзарх” Учители по ФВС 

7. Изиграване на най-дългото училищно 

хоро. 

По класове м. XII. 2016 г. ГПЧЕ „Йоан Екзарх” Учители по ФВС 

и кл. 

ръководители 



8. Екскурзия с образователна и 

познавателна цел 

По класове м. XII. 2016 г. м. 

IV. 2017 г. 

Крушунските 

водопади – гр. Ловеч – 

гр. Плевен 

Ръководители на 

групи по МО 

туризъм 

9. Масово участие в инициативите на 

Община Варна „Ден на интензивното 

ходене“ и „Ден на 

предизвикателството“ 

Групи по туризъм и по 

класове 

м. VI. 2017 г. Морска градина Ръководители на 

групи по МО 

туризъм, класни 

ръководители 

СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

1. Вътрешноучилищни първенства по 

спортните игри 

-баскетбол 

-волейбол 

-футбол 

-бадминтон 

по паралелки  

 

м. X. 2016 г. 

м. V. 2017 г. 

м. XII. 2016 г. 

м. I. 2017 г. 

ГПЧЕ ”Йоан Екзарх”  

 

Н. Василев 

К. Георгиева 

Т. Манолова 

Н. Василев 

2. Провеждане на двустранни контролни 

срещи по основните видове спорт с 

други училища- разменно гостуване. 

Представителни отбори 

на училището 

постоянен В съответното 

училище и спортни 

зали 

Н. Василев 

К. Георгиева 

3. Провеждане на коледен турнир по 

футзал 

По класове м. XII. 2016 г. Сп. зала „Черно море” Н. Василев 

4. Участие с училищни отбори в 

щафетната обиколка на Радио Варна 

Представителни отбори 

на училището 

м. Март Морска градина Учители по ФВС 

5.  Участие в лекоатлетически крос 

„Великден с децата на Варна“ 

Представителна група м. Април Морска градина Учители по ФВС 



 

6.  Организиране и провеждане на спортен 

празник на гимназията 

По паралелки и класове м. V. 2017 г. Сп. площадки, морска 

градина, училище 

Учители по ФВС, 

класни 

ръководители 

7. Участие на представителните отбори в 

ученическите игри на МОН и МФВ в 

спортовете: 

Волейбол 

Баскетбол 

Бадминтон 

Тенис на маса 

Плуване 

Плажен волейбол 

Стрийтбол 

Представителните 

отбори на училището 

По спортен 

календар 

По наредба  

 

К. Георгиева 

Н. Василев 

Т. Манолова 

С. Иванова 
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