ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА № 49, РАЙОН ИЗГРЕВ/ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА
НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ за 2017 г.
Регистрационен номер на първоначално
вписване № / г.
2. Наименование на градината
3. Община, град/село, район
4. Адрес на управление
5. Булстат
6. Телефон
7. Е-mail
8. Интернет страница
9. Директор
10. Акт за общинска собственост
1.

СОА17-ВК08-6141/44/18.05.2017
Детска градина № 49 "Радост"
Столична
ул. Свети Пимен Зографски № 5
000675345
29620531
odz_49_radost@abv.bg
http://49odz.org/
Илонка Лазарова Стоянова
1 ДГ № 49 "Радост", гр. София, ул.Свети Пимен Зографски № 5….
/наименование,седалище и адрес,телефон/
2…………………………………………………………………………….

11. Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес, телефон

/наименование,седалище и адрес,телефон/
3.....................................................................................................................
/наименование,седалище и адрес,телефон/

12. Условия за достъп на деца с увреждания Указание:Опишете елементите на физическа достъпност:
- брой рампи .0
- брой подвижни платформи .0
- брой асансьори .0
- брой адаптирани санитарни възли .0
Яслена група
Деца
Първа група
Деца
Брой групи 10
Втора група
13.
Деца
Брой деца 320
Трета група
Деца
Подготвителна група
Деца

14. Източници на финансиране

15. Участия в проекти

16. Брой персонал

17. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Директор: ..подпис/дата
Указание: попълването на всички редове е задължително

Държавна субсидия Общинска субсидияСключени договори за проекти и програми Международни фондове и
програми
Дарения Собствени приходи, в т.ч. от ДПУ Други приходи за 2017 г. Столична община
Регионални
Национални
Международни
Указание:посочете наименованието на проекта
Общ брой/щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал

Семинар на тема: ,,Изисквания на ЗПУО, Наредба №5 и ДОС за
предучилищното образование''; Практикум - Образователни аспекти на
Проектно-базираната дейност в ДГ'', Презентация и дискусия- ,,Методи и
похвати за създаване на ефективна образователна среда'' Презентация и
дискусия - ,,Социална и емоционална интелигентност - инструменти на
съвремения образователен процес'', Интерактивен уъркшоп Комуникативни техники на учителя в педагогическия процес, Презентация
,,Нови подходи за оценка на качествата на съвремения учител и среда за
работа '',Практикум - ,,Иновативни техники и изграждане на гъвкави
стратегии за усъвършенстване на образователно -възпитателния процес''

2 бр.
74 бр.
2 бр.
67 бр.
2б бр.
62 бр.
2 бр.
67 бр.
2 бр.
50 бр.
184 586,83 лв.
27 225,00 лв.
.лв.
0,00 лв.
10 007,20 лв.
0,00 лв.
лв.
...бр.
...бр.
..бр.
40 бр.
18,5 бр.
21,5 бр.

7 бр.

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

959,03

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

671,39

