ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА №117 „НАДЕЖДА",
РАЙОН "МЛАДОСТ", ГР. СОФИЯ ЗА 2018/2019 г.
Регистрационен номер на вписване
1. СОА17-ВК08-6141-[14]/18.05.2017 г.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование на градината
Община, град/село, район
Адрес на управление
Булстат
Телефон
E-mail
Интернет страница
Директор
Акт за общинска собственост

11.

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

12.

Условия за достъп на деца с
увреждания

Общ брой групи 13. Общ брой деца -

14. Източници на финансиране

15. Участие в проекти

16. Брой персонал

СОА18-ВК08-14762-[162]/06.12.2018 г.
ДЕТСКА ГРАДИНА №117 "НАДЕЖДА"
общ. Столична, гр. София, р-н „Младост“
гр. София, ж.к. ''Младост" 1, ул. „Димитър Моллов“ №9
000673648
02/8749121; 02/8740041; 0878 843117; 0884 801 625
kg117@abv.bg
kg117@net
Мария Ганчева Врачева
№ 1521/13.05.1974 г.- държавна собственост; № 36/17.09.1996 г. - общинска собственост
1 бр. сграда с три корпуса ДЕТСКА ГРАДИНА №117 „НАДЕЖДА“,
гр. София, ж.к. „Младост“ 1, ул. „Димитър Моллов“ № 9,
тел. 02/8749121; 02/8740041; 0878 843117
брой рампи -1 бр.
брой подвижни платформи - 0
брой асансьори -1 бр. повдигателна платформа -тип асансьор,
брой адаптирани санитарни възли - 1 бр.
Яслена група
Деца
Първа група
Деца
Втора група
Деца
Подготвителна група 5-годишни
Деца
Подготвителна група 6-годишни
Деца
Специални групи
Деца
Държавна субсидия
Общинска субсидия
Сключени договори за проекти и програми,
Международни фондове и програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. от ДПУ
Други приходи за 2018 г.
Регионални: „Лапа дай, с мен играй“- Канис терапия в изпълнение на Програма за
изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС
Национални: BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на
педагогическите специалисти“, финансиран от ОП НОИР
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование“
Международни
Общ брой /щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Участия на персонала в квалификационни форми:
„Емоционална интелигентност“
Използване на POWER POINT в презентация“
„Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика“
"Постигане на съответствие с Общия регламент за защита на личните данни 2016/679"
„Техники за справяне със стреса на работното място“
„Игрови методи в обучението“
"Ерготерапия за деца - британският опит"
,,Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП"
„Креативно образование – педагогически практики, вдъхновени от идеите на Кен Робинсън и д-р
Мария Минтвсори“

1 бр.
2 бр.

0 бр.
43 бр.
23 бр.
20 бр.
20 бр.
20 бр.
5 бр.
2 бр.
20 бр.
20 бр.
2 бр.
2 бр.
5 бр.

“Работа с Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3
“Образователната институция в успешен диалог с родителите"
„Да порастнем заедно плюс“
„Възпитателна кинезиология“
Обучение за помощник на учителя

1 бр.
18 бр.
3 бр.
1 бр.
1 бр.

,,Възпитание и обучение на децата за безопасно поведение на пътя - актуалност и тенденции”

11 бр.

„Методика за обучение на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата“

17. Средно месечна заплата на едно лице

1 бр.
25 бр.
2 бр.
59 бр.
2 бр.
64 бр.
1 бр.
30 бр.
1 бр.
35 бр.
2 бр.
20 бр.
820 327 лв.
166 390 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
11 440 лв.

Средно месечна брутна заплата на педагогическия персонал
Средно месечна брутна заплата на непедагогическия персонал

4 бр.
1122.62 лв.
750.51 лв.

