
 
 
 
През изтичащата юбилейна година можем да направим равносметка и  на 
спортните постижения на учениците от нашето училище. През всичките 
тези години учениците ни са участвали в най-различни спортни 
мероприятия –от традиционната щафета и крос в чест на патрона на 
училището и градски състезания до републикански ученичски първенства. 
В чест на патронния празник се провеждат – турнири по волейбол, 
баскетбол  и футбол. Провежда се крос за 5 – 7 клас и щафета за 8 – 12 
клас. Провеждаме традиционни туристически походи с всички ученици по 
случай „Денят на будителите” и през пролетта. 
   Участваме активно в мероприятия от национално и общинско ниво: 
„Световен ден на хармонията”, „Ден на предизвикателството”,„Ден на 
интензивното ходене”, „Ден на спорта” и различни турнири по волейбол, 
баскетбол и футбол.  Участваме успешно и на традиционната 
лекоатлетическа щафета „Велинград” за 5 – 8 клас 

Основни спортове които развиваме са : 
баскетбол, волейбол и футбол. 

  
Баскетбол 

 
    На Общински кръг на първо място в последните години сме имали 
следните отбори: 
През 2006/07 год- 5-7 кл. момчета, 8 -  10 кл. юноши, 8-10 кл. девойки   
          2007/08 год.-  8-10 кл. девойки, 11-12 кл. девойки  
          2008/09год. - 8-10 кл. девойки  



          2009/10год. - 8-10 кл. девойки, 11-12 кл. девойки  
          2010/11год. - 8-10 девойки, 11-12 кл. девойки  
          2011/12год. - 8-10 кл. девойки, 11-12 кл. девойки, 11-12 кл. юноши 
Тези отбори са продължавали в следващ етап – Областни игри от които са 
се класирали на първо място и продължили в   Зони,  следните отбори по 
години :  
 
През 2006/07 год -   8-10 кл. девойки 
          2007/08 год - 11-12 кл. девойки  
          2008/09 год -  8-10 кл. девойки  
          2009/10 год  - 8-10 кл. девойки, 11-12 кл. девойки  
          2010/11 год  - 8-10 кл. девойки, 11-12 кл. девойки 
          2011/12 год. - 8-10 кл. девойки 
     На 03.05.2012г. в чест на юбилея се проведе състезание по бакетбол 
юноши и девойки, като поканихме за участие отбори от ПГИТ”Алеко 
Константинов” 
 
волейбол. 

 
Общински кръг на първо място 
През 2006/07 год - 8-10 кл. девойки  , 11-12 кл. девойки  
          2007/08 год - 8-10 кл. девойки  , 11-12 кл. девойки 
          2008/09 год. - 8-10 кл. девойки, 11-12 кл. девойки  
          2009/10 год - 8-10 кл. девойки, 11-12 кл. девойки 
          2010/11 год - 8-10 кл. юноши, 11-12 кл. девойки  
          2011/12 год. - 8-10 девойки и 8-10 кл. юноши 



Тези отбори са продължавали в следващ етап – Областни игри от които са 
се класирали на първо място и продължили в   Зони  през  
2006/07 год - 8-10 кл. девойки 
     На 02.05.2012г. в чест на юбилея се проведе състезание по волейбол 
като за девойки поканихме отборът на СОУ”Св.св.Кирил и Методий”, а за 
юноши отборът на ПГГС” Христо Ботев” 
 
 
Футбол 
 
На Общински кръг на първо място 

2010/11год. - 11-12кл. юноши 
2011/12 год -  11-12кл. юноши 
    На 04.05.2012г. в чест на юбилея се проведе турнир между паралелките в 
пети, шести и седми клас.Победители са 5а, 6а и 7б. 
 

Тенис 

 
 
В същият ден се проведе и турнир по тенис на маса. Атракцията там беше, 
че се включиха и учителите.Последната среща се проведе между 
победителя при учениците Иван Алексиев и победителя при 
учителите.Победата бе в полза на  учителите в лицето на г-н 
Доспатлийски. 
 


