
 
СОФИЯ 

90 СУ 
 
 

„Ген. Хосе де Сан 
 
 

 Мартин“  



90 СУ „Ген Хосе де Сан 

Мартин“ е училище с 

уверени ученици, с любов 

към знанието, които умеят 

да общуват помежду си, 

поставят си високи цели и 

ги следват с помощта на 

проактивни, иновативни 

учители и в сътрудничество 

с общността. 

Визия и ценности на 90 СУ 



Защо нашето училище е 
така привлекателно и 

атрактивно?  
 

 Иновативно училище за ученици от 

начален етап 

 Реновирано, уютно и модерно  

 Обучение чрез модерни методики 

(Envision, Jumpido, Jump Math, SOLE, 

„мобилна класна стая“, Проектно-

базирано обучение) 

 Изучаване на Испански език / Английски 

език 

 Информационни технологии/ 

Предприемачество 

 Извънкласни форми (народни танци и 

пеене, класически балет, латино танци, 

таекуондо, шах, дигитално творчество, 

изследователи) 

                              
 



ДЕЙНОСТИ В 

ИНОВАТИВНАТА НИ 

ПРОГРАМА 

Седмичното разписание съдържа 5 основни части : 

Енергиен старт – физическа активност в началото на деня 

Голям блок часове (сутрин и следобяд) – по предметите БЕЛ и 

Математика, който включва задължителната подготовка (ЗУЧ) и 

самоподготовката (САМ)  на учениците и не променя учебното 

съдържание 

Задължителни учебни часове - те включват стандартните часове от 

учебния план по предмети (Задължителни учебни часове – ЗУЧ, Час на 

класа - ЧК, Избираеми учебни часове – ИУЧ, Факултативни учебни часове 

– ФУЧ) 

Презареждане – включва отдих-обяд; отдих-игри; отдих-релакс 

Творчество – включва дейностите по интереси 

Зони за подпомагане – допълнително развитие в проблемните области 

за учениците 



Енергиен старт 

 

Час блок 

Творчество 

Релакс 

Зони за подпомагане 



Училището ни предлага още: 
 

 

ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 

Ранно чуждоезиково обучение по английски 

/испански език; 

Приказен свят и Родолюбие - иновативни 

предмети по авторска програма от 

преподавателите на 90 СУ; 

 

ФАКУЛТАТИВНА ПОДГОТОВКА; 

Информационни и комуникационни 

технологии; 

Испански език; 

Проектно-базирано обучение. 
  



МАТЕРИАЛНА БАЗА 
 

 
 
- Голяма и малка Актова зала 

- Зала “Космос” 
- Зала “Енвижън” 
- Игрална зала 
- Голям физкултурен салон 
- Етнографски музей 
- Отворена библиотека 
- Голям училищен двор 
 

 
 

 
 
 

 



Класически балет  

Нашите изяви и постижения 



Народно пеене 

Народни танци 



Волейбол 

Таекуондо 



жк Люлин 2, ул. 204 № 3 

02/8250854 

Е-mail: sou_90@abv.bg 

Website: sou90.org 

Заповядайте в нашето  
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ! 

mailto:sou_90@abv.bg

