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Окуучулар үчүн мектеп спартакидасын өткөрүү жөнүндө  жобо 

1.Жалпы Жобо. 

Спартакиаданын мелдештери жалпы билим берүүчү мектептердин окуучуларын дене 

тарбия жана спортко үзгүлтүксүз тартуу, алардын дене-бой жана спорт чеберчилигин 

жогорулатуу максатында өткөрүлөт. 

2.Максаттар жана милдеттер: 

   -сергек жашоо образын калыптандыруу жана жайылтуу; 

   -окуучулардын ден-соолугун чыңдоо,аларды дене тарбия жана спорт менен  

    тааныштыруу; 

   -сабактан кийин дене тарбия жана спортту уюштуруу; 

   -окуучулардын физикалык даярдыгынын деңгээлин аныктоо жана  

     контролдоо;     

    -спорттун түрлөрү боюнча шаардык мелдештерге мектептин  курама  

     командаларын тартуу  үчүн күчтүү спортчуларды аныктоо; 

    -жылдын спорт классынын аныктамасы; 

   3. Спартакиаданын программасы 

   Спартакиаданын программасына төмөнкүлөр кирет: 

   Орто жана жогорку класстын окуучулары арасында спорттун 5 түрү(5-9кл); 

   Башталгыч класстын окуучулары арасында  спорттун 3 түрү (1-4класстар); 

   Жогорку жана ортонку звенодогу класстар: 

   -женил атлетика 

   -“Достук эстафетасы” 

   -баскетбол  

   -волейбол 

   -кичи футбол 

Спорттун беш түрүнүн ичинен “Достук” эстафетасы сөзсүз түрдө катышат. 

Спартакиаданын турнирдик таблицасында “Достук” эстафетасы жана балдар жана кыздар 

үчүн тандоонун беш түрү бар,эгер упайлар тең болсо,анда “Достук”  эстафетасында эң 

мыкты орун эске алынат. 

Башталгыч класстар: 

   -жеңил атлетикалык  кросс 

   -“Көңүлдүү башталат” эстафета 

   -футбол 

Спорттун түрүнүн  ичинен Спартакиадага факультативдик  үч түр киргизилген. 

Спартакиданын катышуучулары.                                                                          

Класстардын курама командаларына атандашууга  уруксат берилет. Команданын 

курамында дарыгердин медициналык кароодон өткөн жана тиешелүүдаярдыктан өткөн 

окуучулар катышышат. 



Мектеп окуучулары 3 тайпага бөлүнүшөт: 

    -1-топ-1-4-класстар; 

    -2-топ-5-7-класстар; 

    -3-топ-8-9-класстар; 

5.Мелдешти башкаруу 

Спартакиадага жалпы жетекчиликти мектеп админисрациясы жана дене тарбия 

мугалимдери жүргүзөт. 

Дене тарбия мугалимдери спорттук мелдештерди уюштуруп,өткөрүп турушат жана 

тиешелүү документтерди жүргүзүшөт. 

Класс жетекчилер жана дене тарбия мугалимдери мектептеги спорттук мелдештерди 

уюштурууга жана өткөрүүгө жардам беришет,класстын ичинде  мелдештерди өткөрүшөт. 

6.Тиркемелер                                                                                                                     

Спорттун түрлөрү боюнча мелдештерге катышуу үчүн арыздар калыстар тобунун 

отурумдарына берилет.Калыстар тобунун жолугушуулары кезектеги программанын 

алдында спорт залда өткөрүлөт.Алар чакырылат: 1-4-класстар-класс жетекчилери; 5-9-

класстар-дене тарбия мугалимдери. Мектептин стендине калыстардын жарыялары илинет. 

7.Жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү аныктоо.                                          

Программанын ар бир түрү боюнча жеке жана командалык биринчилик мелдештин 

эрежелерине жана ушул жобого ылайык аныкталат.Класстар арасындагы командалык 

биринчилик ар бир топ үчүн  ээлеген орундарынын эң аз көлөмү менен аныкталат. 

  1-4-класстар 

  5-7-класстар 

  8-9-класстар 

  Эки же андан көп класстар  үчүн упайлар бирдей болгон учурда, артыкчылык 

программанын бардык түрлөрү боюнча 1,2,3 жана башкалардан ашык командалык 

орундарга ээ болгон командага берилет. Мелдештин эрежелерин же ушул жобонун 

шарттарын бузган командалар оюндан чектетилет. 

8.Финансы жана чыгашалар.                                                                                            

Олимпиаданын жыйынтыгын берүү үчүн чыгымдарды мектеп администрациясы көтөрөт. 

9.Сыйлоо                                                                                                                     

Комплекстүү классификация боюнча аз топторунда 1,2,3-орундарды ээлеген класстар 

сертификаттар жана сыйлыктар менен сыланышат. “Жылдын мыкты  спорттук классы” 

деген ардактуу наам өз тобунда 1-орунду ээлеген класска берилет.Программанын айрым 

түрлөрү боюнча 1,2,3-орундарды ээлеген класстар дипломдор менен сыйланышат. 

Сынактын даталары жана орду белгиленет. 


