
Резултатите от националното външно оценяване на седмокласниците 
и резултатите от Държавните зрелостни изпити на 

дванадесетокласниците  от 90 СОУ през 2013г.   
 

 Приключи една не лека учебна година за 90 СОУ, изпълнена с много 
тревоги и неудобства през целия първи срок, но това като че ли 
мобилизира и преподавателите, и учениците да дадат най-доброто от себе 
си и да покажат, че когато човек желае нещо, търси начин да го направи. 
Дойде времето за равносметките, анализите и изводите. А те ни радват и 
ни карат да се гордеем с постигнатото! 
 Такъв повод за задоволство са резултатите от националното външно 
оценяване на седмокласниците и изпитът по български език и литература и 
математика след седми клас, както и представянето на зрелостниците на 
Държавните зрелостни изпити. 
 Всеизвестна истина е, че когато цифрите говорят -  и боговете 
мълчат! Затова – нека цифрите говорят! А понеже ние не сме богове, ще си 
позволим с чисто човешко самочувствие да ги коментираме. 
 Ще съсредоточим вниманието си върху двата изпитни предмета след 
седми клас – български език и литература и математика – като правим 
уговорката, че в по-голяма или в по-малка степен анализът се отнася и до 
другите предмети, по които се провежда НВО. 
 Тази година на НВО по БЕЛ и по математика се явиха 55 ученици от 
7 клас, а на втория модул / изпитът след седми клас / се явиха 47 ученици. 
 Средният резултат в точки по БЕЛ за 90 СОУ е 49.66, средният 
резултат за област София-град е 39.19, а националният среден резултат е 
31.02 точки, т.е. училищният резултат по БЕЛ е с 10.47 точки по-висок от 
областния и с 18.64 точки по-голям от националния  -  трайна тенденция 
вече три години. Освен това по втория модул няма получени двойки за 
училището по този предмет. 
 Средният резултат в точки по математика за 90 СОУ е 30.24, за 
областта – 35.67, а в национален мащаб – 28.31 точки, т.е. училищният 
резултат е по-нисък от областния с 5.43 точки, но е по-висок от 
националния с 1.93 точки. Нека не забравяме, че в София-град се намират 
две от най-престижните математически училища в страната, чийто успех 
надхвърля рамките на България и е на световно ниво. 
 Ето още малко статистика! 
 Разликата между средния годишен резултат и резултата от НВО за 
седмокласниците от нашето училище се движи от 0.07 до 0.69, което 
показва изключително точното и коректно оценяване на учениците от 
техните преподаватели по възловите учебни дисциплини и спомага за 
изграждането на реалистични в оценката и самооценката си личности. 



 Намалял е броят на слабите оценки в сравнение с предходната 
година. Средните, много добрите и отличните оценки са запазили своя 
брой и се е увеличил броят на добрите оценки. 
 Как стоят нещата при дванадесетокласниците? 
 Преди да анализираме резултатите от ДЗИ в края на 2013 година, 
трябва да отбележим следния факт: класът, който завърши средното си 
образование в 90 СОУ тази учебна година, е с прием по документи след 
осми, а не с изпит след седми клас, което предопределя по-ниския начален 
старт на тези ученици и би било некоректно да ги сравняваме с 
профилираните и чуждоезиковите паралелки, завършили предходните 
години. Въпреки това нашите зрелостници се представиха достойно и 
защитиха честта на училището. 
 На задължителния ДЗИ по БЕЛ се явиха всичките 25 ученици от 
класа. Средният успех за училището е Добър /3.88/, а средният успех за 
страната е Добър /4.06/ , като разликата е 0.18 . По-ниският резултат за 
училището е незначиелно малък и е в рамките на допустимото. 
 Резултатът от ДЗИ по БЕЛ за 2013 година е с 0.15 по-нисък от този 
през 2012 година, което е още по- малка величина в сравнение с 
горепосочената и вече подчертахме, че не би трябвало да съпоставяме 
миналогодишната чуждоезикова паралелка, сформирана на базата на изпит 
след седми клас, с тазгодишната. 
 Много интересен и показателен е фактът, че средният успех от 
дипломите по БЕЛ от четирите години обучение в 90 СОУ и средният 
резултат от ДЗИ по БЕЛ почти напълно се припокриват, като разликата е 
едва 0.07.  
 Най-предпочитаният за втори ДЗИ предмет в училището и през 2013 
година, както и в предходните две години, е биология и здравно 
образование. Дори вече може да говорим за школа по този предмет в 
училището ни. 
 Изводът, който се налага, е, че нивото на преподаване, особено по 
БЕЛ, в 90 СОУ е високо и качествено. Разработваните в продължение на 
три години вътрешноучилищни критерии за оценяване на ученическия 
труд, съобразени с критериите за оценяване на НВО и ДЗИ, дават 
изключително точни и верни резултати и тази тенденция ще продължи за в 
бъдеще. 
 На какво се дължат добрите резултати? 
 Учителите, преподаващи с прогимназиален и гимназиален етап на 
обучение са с висше образование, с магистърска степен по съответния  
учебен предмет и всички те са старши учители, като сред тях има и един 
главен учител, като той е и с ІІ педагогическа квалификационна степен, но 
такава имат и още няколко от преподавателите в 90 СОУ. Почти всички са 
с повече от 10 години в училището, а има и такива, които са тук от 
създаването му. 



 За учениците от седми клас бяха сформирани групи по проект 
„УСПЕХ” по БЕЛ и математика с цел подготовка за явяването им на НВО. 
 В училището се работи по Национални и Европейски проекти: 
Програма за развитие на извънкласните дейности „УСПЕХ”; „Да направим 
училището привлекателно за младите хора” със секции във всички области 
– наука, спорт, изкуство; „ФАРО ГЛОБАЛ” – сътрудничество с 
Образователния отдел на Кралство Испания и преподаватели от Испания; 
Национална програма „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” 
и т. н. Всички усилия са насочени към повишаване мотивацията за учене и 
ученическата реализация чрез прилагане на иновативни форми и методи на 
работа. 
 Е, нали имаме с какво да се гордеем?! 
 А Вие, скъпи родители, ако искате детето Ви да получи качествено 
образование, запишете го в 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” – няма да 
сгрешите! 
 
 
 
 
 
  


