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ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА №56 "ЗДРАВЕЦ,
РАЙОН "МЛАДОСТ" ГР. СОФИЯ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
Регистрационен номер на вписване №/г.
СОА18-ВК08-14762-[147]/05.12.2018 г.
Наименование на градината
ДЕТСКА ГРАДИНА №56 „ЗДРАВЕЦ“
Община, град/село, район
София - град, гр. СОФИЯ, Младост
Адрес на управление
гр. София, жк. "Младост" 3, ул. “д-р Н. Николаев" №13
Булстат
000675414.
Телефон
02/875 9074 ; 02/875 8108
E-mail
odz56@abv.bg
Интернет страница
odz56.com
Директор
Наталия Миланова Маринова
Акт за общинска собственост
№23/17.09.96 г.
Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес,
1 бр. сграда, гр. София, жк. Младост 3, ул. "д-р Н. Николаев" №13
телефон
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
2
Брой деца
51
Първа група
2
Брой деца
60
Общ брой групи Втора група
2
Общ брой деца Брой деца
62
Подготвителна група - 5 г.
2
Брой деца
63
Подготвителна група - 6 г.
2
Брой деца
58
Държавна субсидия
609270
Общинска субсидия
207012
Сключени договори за проекти и програми,
0
Източници на финансиране за 2018 г.
Международни фондове и програми
Дарения
0
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ
15336.77
Други приходи за 2018 г.
0
Регионални
0
Национални
1
Участия в проекти
Международни
0
Национални - ИКТ в системата на ПУО
Общ брой /щатни бройки/
42
Педагогически персонал
18
Непедагогически персонал
24
Участия на персонала в квалификационни форми
/посочете какви/

16. Брой персонал

1. „Управление на качеството в образователната институция –
същност, принципи, цели, изисквания, реализация“ - "Сдружение за
социално и образователно приобщаване"
2.„Трудово-правни отношения в образованието“ -„Център за
обучение на педагогически специалисти“ ООД
3.„Методология и методи за разработване на научно изследователска
работа в областта на приемствеността в образователните структури“ СУ „Св. Климент Охридски
4. „Превенция на агресивността в образователните институции и
семейството“ – Следдипломна квалификация Втори модул - СУ „Св.
Климент Охридски“
5.„Постигане на съответствие с общия регламент за защита на
личните данни 2016/679“ Модул М1 – общ регламент за защита на
личните данни /GDPR/ - „Консулта“ – обучения и семинари
6.„Педагогическа подкрепа на деца с хиперактивно поведение и
дефицит на внимание в детската градина“ - Евро Тотал Консулт ООД
7.„Медийна грамотност в сферата на образованието“ - Център за
творческо обучение
8.„ Подготовка и обучение на децата и персонала в детската градина
за безопасно поведение при бедствия“ - Център за обучение и
квалификация

Средна месечна брутна заплата на едно
17.
лице

Средна месечна брутна заплата на педагогически
персонал
Средна месечна брутна заплата на непедагогически
персонал
Директор: /Н. Маринова/

5 бр.
1 бр.
2 бр.
1 бр.
3 бр.
13 бр.
1 бр.
17 бр.
1110.20
776.21

