
90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН 
МАРТИН“ 

Училище с лидерски 
екип, обучаващо 
знаещи, можещи и 
уверени ученици, с 
подкрепата на 
иновативни учители и в 
сътрудничество с 
общността .  



СЪДЪРЖАНИЕ 

1.График за дейностите по прием на 
ученици за 2015-2016 г. 

2.Прием след 7 клас в 90 СОУ. 

3.Защо да избера 90 СОУ? 

 



График на дейностите по приема на 
ученици за 2015-2016 година  

Дейности  Срок 
 

1.Подаване на заявление за полагане 
на изпити за проверка на 
способностите 
 
 

От 5 до 11 май 2016 вкл. 

 
2.Обявяване списъците на учениците  
по училища и зали за полагане на 
изпити за  проверка на способностите. 
Писменно уведомяване на учениците 
за допускането им за полагане на 
изпити проверка на способностите . 
 

 
До 13 май 2016 вкл. 



График на дейностите по приема на 
ученици за 2015-2016 година  

ДЕЙНОСТИ СРОК 

3. Провеждане на тестове по: 
 
                БЕЛ 
                МАТЕМАТИКА 
 
 
 

 
 
18 май 2016 
20 май 2016 

 
4.Обявяване на резултатите от изпитите  
 
 

 
До 3 юни 2016 г вкл 



График на дейностите по приема на 
ученици за 2015-2016 година  

ДЕЙНОСТИ СРОК 

5. Провеждане на изпити за проверка 
на способностите по : 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
МУЗИКА 
ХОРЕОГРАФИЯ 
СПОРТ 

 
 
2 юни 2016 
3 юни 2016 
6 юни 2016 
31 май – 1 юни 2016 вкл. 

6.Обявяване на резултатите от изпитите 
за проверка на способности 

До 9 юни 2016 вкл. 

7. Получаване на служебна бележка с 
оценките от приемните изпити  

10 юни – 13 юни 2016 вкл. 

8. Подаване на документи за участие в 
приема на ученици по Наредба №11 от 
28.03.2005 

16 юни – 21 юни 2016 вкл. 

9. Обявяване списъците с приетите 
ученици на първи етап на класиране  

До 27 юни 2016 вкл 



График на дейностите по приема на 
ученици за 2015-2016 година  

ДЕЙНОСТИ СРОК 

10. Записване на приетите ученци на 
първи етап на класиране или подаване 
на заявление за участие във втори етап 
на класиране 

 
28 юни – 30 юни 2016 вкл. 

11. Обявяване списъците с приетите 
ученици на втори етап на класиране 

До 4 юли 2016 вкл 

12. Записване на приетите ученици на 
втори етап на класиране  

5 юли – 7 юли 2014 вкл. 

13. Обявяване на записалите се 
ученици и броя на незаетите места 
след втори етап на класиране  

 
8 юли 2016  



График на дейностите по приема на 
ученици за 2015-2016 година  

ДЕЙНОСТИ  СРОК 

14. Подаване на документи за участие в 
трети етап на класиране 

11 юли – 13 юли 2016 вкл. 

15. Обявяване списъците с приетите 
ученици на трети етап на класиране 

До 15 юли 2016 вкл. 

16. Записване на приетите ученици на 
трети етап на класиране  

18 юли – 19 юли 2016 вкл. 

17. Обявяване на записалите се 
ученици и броя на незаетите места 
след трети етап на класиране 

 
21 юли 2016  

18. Попълване на незаетите места след 
трети етап на класиране и записване  

Определя се от директора до 5 
септември 2016 вкл. 

19. Утвърждаване на осъществения 
държавен план-прием  

До 12 септември 2016 вкл. 



ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС В 90 СОУ 

Паралелка с профил „Технологичен – 
Предприемачество и бизнес „ 

Обучението се извършва по програмите на 
Джуниър Ачийвмънт 

Профилиращи предмети: 

ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 



ПРОФИЛИРАЩА ПОДГОТОВКА 

ПРЕДМЕТ VІІІ 
клас 

ІХ клас Х клас ХІ клас  ХІІ клас 

1. ТЕХНОЛОГИИ 

Пазарна икономика 126 
3,5 

108 
3 

Предприемачество  108 
3  

Маркетинг и реклама 62 
2 

Счетоводство на 
предприятието 

62 
2 

2. ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

36 
1 

72 
2 

108 
3 

124 
4 

3.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 72 
2 

93 
3 



ФАКУЛТАТИВНА ПОДГОТОВКА  / СИП/ 

ПРЕДМЕТ VІІІ клас  ІХ клас Х клас ХІ клас  ХІІ клас  

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 72 
2 

ТЕКСТООБРАБОТКА /бизнес 
кореспонденция/ 

72 
2 

ВИРТУАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 72 
2 

УЧЕБНА КОМПАНИЯ 72 
2 

КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ 62 
2 

ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР 72 
2 
 

72 
2 
 

72 
2 
 

72 
2 
 

72 
2 



ЗАЩО ДА УЧА В 90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ 
САН МАРТИН“? 

 Живеем в свят на комуникациите – за добра  

 

реализация в живота са необходими поне два 

 

 чужди езика и отлична компютърна  

 

грамотност. 



ЗАЩО ДА УЧА В 90 СОУ „ГЕНЕРАЛ 
ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН 

 Всички зрелостници  положиха успешно ДЗИ 
през май 2016 г и ще получат дипломи за 
средно образование.  

Гордеем се с тях, защото  отново постигнаха 
изключително високи резултати, 
надвишаващи средните за страната: 



ЗАЩО ДА УЧА В 90 СОУ „ГЕНЕРАЛ 
ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“? 

Държавен зрелостен изпит За страната 90 СОУ 

Български език и 

литература 
4,11 4,26 

Избираем предмет 4,27 4,51 



 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2016 г.  
СРЕДЕН УСПЕХ по ПРЕДМЕТИ  

 

 
• Български език и литература :          Среден успех  ДОБЪР 4.26 

 
• Испански език:                                      Среден успех ОТЛИЧЕН  5.55 

 
• Aнглийски език:                                     Среден успех  ДОБЪР  4,36 

 
• Биология и здрaвно обрaзовaние:  Среден успех  МН. ДОБЪР 4.76 

 
• Философски цикъл:                               Среден успех СРЕДЕН 3,36 

 
 



Ние ви предлагаме: 

• Образование, съобразено с националните и 
европейски стандарти. 

• Обучение по испански и английски език чрез 
модерни методики, придобиване на умения за 
учене и междукултурно общуване. 

• Възможност за придобиване на световно 
признати сертификати за владеене на език, 
както и обучение по критериите, установени от 
ЕС за придобиване на европейски езиков 
паспорт. 



НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ : 

• Преподаватели с професионален опит, автори на 
учебници и учебни помагала. 

• Модерни компютърни зали, работещи в мрежа 
NetSupportSchool. 

• Зала Envision. 
• Виртуална класна стая. 
• Възпитание  на  нашите ученици в  

любов към знанието,  
доброта,  

сътрудничество,  
положителна нагласа,  
честност и лоялност. 



Ние ви предлагаме 

• Сътрудничество с родители за изработване 
както на  учебните планове, така и 
съвместно участие във всички 
извънучилищни събития – благотворителни 
базари, тематични фолклорни вечери, 
изграждане на клуб „Отворена библиотека“ 



Ние ви предлагаме 

• Занимания в театрална група, фолклорна 
вокална формация, спортни отбори по 
хандбал и таекуондо. 

• Отлична база след ремонт, топли и уютни 
стаи с алуминиева дограма. 

• Денонощна охрана, книжарница, 
библиотека, стоматологичен и медицински 
кабинети, логопед,психолог. 

 



Наши партньори са : 
 

• Фондация „Заедно в час“ 

• Фондация „Джуниър Ачийвмънт“ 

• Фондация  международна  награда 
ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ – България . 




