
90. СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“

Реновирано, уютно и 
модерно

приема ученици в 
ОСМИ клас 



Профил „Природни науки“
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

❖БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБАЗОВАНИЕ
❖ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
❖АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 



Първи  чужд език Втори чужд език Балообразуващи предмети

Английски език Испански език 1. тест БЕЛ х 1
2. тест по МАТЕМАТИКА х3
3. оценка по БИОЛОГИЯ и ЗО
4.  оценка по ХИМИЯ И ООС

Профил – „Природни науки“



90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“
създава уникална среда за обучение на всички ученици –

център “раСТЕМ в света на науките”
Включва зони  с различни режими на учене



Зона “СЪРЦЕ”
Учениците дискутират, споделят и 
презентират. Разполага с два 
амфитеатъра, обърнати към видео 
стена и голяма сцена. 



Лаборатория ЕВРИКА
място за научни изследвания , 
експериментиране и наблюдение



Зона “Сътворение”
Учениците работят в групи, търсят  и обработват 
информация, планират и творят



Зона “Мейкърспейс”
Място за творческа дейност с 3 D принтер, Leggo, Ардуино, Виртуална реалност



Мозъчен хъб  - зона за генериране на идеи



Зона “Слънце”
Място за сетивата, 

отдих, 
презареждане



Учене през “Големи въпроси”
● интегрира дисциплини от различни предметни области
● провокира мотивираност и любопитство у учениците, 
● включва експериментиране и изследване
● създаване и представяне на финален продукт
● завършва с автентично оценяване и рефлексия



✔гъвкава технологична среда.

✔всеки ученик  има достъп до устройство за учене

✔персонален профил 

✔непрекъсната комуникация с учителите 

✔работа в classroom и своевременна подкрепа.

1:1



SOLE

Развитие на независими 
ученици чрез среда за 
самоорганизирано учене 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ 1:1
Мобилна класна стая в 90 СУ











• ДЗИ – Биология и здравно образование

• Олимпиада по биология и химия

• Състезание в ХТМУ

• Модели в биологията

ПРИРОДНИ  НАУКИ



ПРИРОДНИ НАУКИ 
Софийски фестивал на науките и



ПРИРОДНИ НАУКИ      
ПРОФЕСИИ и 

ХИМИК

ЕНОЛОГ ЕКОЛОГ



ЛЕКАР

ФАРМАЦЕВТ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ПРИРОДНИ НАУКИ      
ПРОФЕСИИ и 

БИОТЕХНОЛОГ



жк Люлин 2, ул. 204 № 3
02/8250854

Е-mail: office@sou90.org
Website: sou90.org
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