
Реновирано, уютно и 
модерно

приема ученици в 
ОСМИ клас 

90 СУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“



ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА 

ИСПАНСКИ ЕЗИК 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

❖ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

❖ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

❖ИСПАНСКИ ЕЗИК

Прием в VIII клас след завършено основно образование 



Профил „Предприемачески“

Интензив
но 

изучаване 
на чужд 

език

Втори 
чужд език

Балообразуващи 
предмети

Профилиращи 
предмети

Испански 
език

Английски 
език

1. тест БЕЛ х2
2. тест по математика х2
3. оценка по георгафия и 
икономика  
4. оценка по 
информационни 
технологии от 
свидетелството за 
основно образование

1.
Предприемачество
2. Информационни 
технологии
3. Испански език



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

⚫Обучение по финансова 
грамотност 

⚫Съвместен проект с Академия 
„Нике“ и „VISA”

⚫Развитие на умения за работа в 
екип, презентационни и социални 
умения.

⚫Награди за учениците от 9 клас и 
гост – Красимира Райчева –
мениджър на Виза България

“НАШИТЕ ПАРИ”



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

⚫ Съвместно с Метлайф и 
Джуниър Ачийвмънт България

⚫ Обучение на теми за лични 
финанси, застраховане, 
професионално ориентиране, 
изготвяне на бюджет и др.

⚫ Работа с доброволци от 
Метлайф, които работят с 
учениците .

⚫ Участие на ученици във 
финален Иновационен лагер.

“Знания, които 
променят живота”



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

“Учебна компания”

Инвестиция на реални 
средства и печалба за 
фирмите 

Участие във финално 
национално състезание 
“Изгряващи звезди”

Целогодишна работа 
по управлението на 
компания



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

⚫ Съвместно с фондация 
“Стъпка за България”.

⚫ Гост-лектори от различни 
фирми.

⚫ Информация за стажове и 
възможности за работа.

⚫ Писане на автобиография 
и дефиниране на силни и 
слаби страни.

⚫ Развиване на 
комуникационни умения

“Кариерно ориентиране”



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

⚫Глобално образование
⚫Миграция 
⚫Неравенства
⚫Климатични промени

“Право в целта”



УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ 

⚫Викторина по случай 
деня на Европа

⚫Работа в екип с ученици 
от други училища

⚫Награди за участниците

“Заедно за Европа”



УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ 

"Виртуално предприятие” е онлайн 
състезание, в което младежи на възраст 

между 15 и 19 години тестват бизнес 
уменията си. Учениците Сесил Али и 

Йоанна Николова от 10 клас се класираха 
на втори кръг от Националното състезание 

“Виртуално предприятие”. С помощта на 
своите съученици и малките им приятели 
от II а клас, те успяха да заснемат и видео 

материал на тема – Как да пазим 
природата и да бъдем отговорни.

“Виртуално предприятие”



ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

По повод Световна седмица на предприемачеството

Обмяна на опит и споделяне на добри практики между 
ученици

Работа в екип

“Финансов иновационен лагер”



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И СЪБИТИЯ

“Професии на бъдещето”



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И СЪБИТИЯ

“Базар на професиите”- доброволци



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И СЪБИТИЯ 

Участие в игра „Законодателен процес 
в ЕС“. По време на играта участниците 

получиха смартфон, който ги 
посрещна с тяхното име, казва им към 

коя „партия“ принадлежат, и ги 
превежда през играта. Целта беше да 
решат казуси и да приемат ролята на 

евродепутати, които трябва да 
предложат директиви по съответни 

проблеми.

“Законодателен процес в ЕС”



90 СУ “Ген. Хосе де Сан 
Мартин” е обявено за 

иновативно училище от Уча.се

Използване на образователни платформи 



GOOGLE
• Работа с виртуална класна стая.

• Развиване на дигитални компетентности.

• Срещи на живо в Google Meet.

• Използване на всички инструменти на 
Google for Education.

Използване на образователни платформи 



ЕНВИЖЪН 
●Интересни уроци
●Интерактивни методи
●Състезание в реално време
●Отборен дух

Използване на образователни платформи



МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Ученици от 8 до 12 клас работят 
като младши посланици на 

Европейския парламент. 

Организират различни 
инициативи и имат специални 
часове, посветени на Европа.



„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“

Работа в реална компания

Подбор на кандидатите



УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ



СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЛАДЕЖКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ



СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЛАДЕЖКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ



ОЧАКВАМЕ ВИ!

жк Люлин 2, ул. 204 № 3
02/8250854

Е-m ai l : of f i ce@sou90 .or g
W ebsi te: sou90 .or g


	Slide Number 1
	Профил „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ �с разширено изучаване на испански език 
	Slide Number 3
	Участие в проекти
	Участие в проекти
	Участие в проекти 
	Участие в проекти 
	Участие в проекти
	Участие в състезания 
	Участие в състезания 
	Организиране на състезания
	Участие в конференции и събития
	Участие в конференции и събития
	Участие в конференции и събития 
	Slide Number 15
	�GOOGLE
	�ЕНВИЖЪН 
	Младши посланици на �Европейския парламент
	„Мениджър за един ден“
	Ученически съвет
	Срещи с представители на младежки организации
	Срещи с представители на младежки организации
	ОЧАКВАМЕ ВИ!

