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СОА17-ВК08-6141-[45]/18.05.2017
Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“
Столична, гр. София, район „Младост“
гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бъднина № 17
000676078
028740056
odz188@abv.bg
www.odz188.com
Славка Иванова Костова
АКТ № 2026 ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ от 24.04.2014 г. на
основание чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл.59, ал. 1 от ЗОС и Решение № 220 /10.04.2014 г. на
СОС
1. Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, гр. София, ж.к. Младост 4,
ул. Бъднина № 17, 02/8740056

Условия за достъп на деца с увреждания Указание: Опишете елементите на физическа достъпност:
- брой рампи – 1 бр.
- брой подвижни платформи брой асансьори
- брой адаптирани санитарни възли
Яслена група
Деца
Първа група
Деца
Брой групи
Втора група
Деца
Брой деца
Трета група
Деца
Подготвителна група
Деца
Държавна субсидия
Източници на финансиране
Общинска субсидия

1 бр.

2 бр.
79 бр.
1 бр.
37 бр.
2 бр.
70 бр.
1 бр.
31 бр.
2 бр.
57 бр.
467 490 лв.
185 912 лв.
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Участия в проекти

Брой персонал

Сключени договори за проекти и програми.
Международни фондове и програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. от ДПУ
Други приходи за……….. г.
 Регионални
- Проект към Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в
пътното движение, приета с Решение № 209/14.04.2011 г. на СОС
 Национални
- „Програма за спортно развитие на Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“
в изпълнение на Постановление № 129/11.07.2000 г. на Министерски съвет;
- Проект HealthEDU („Innovative teaching methodology of health friendly nutrition
development and practice in pre-primary and primary education“ / „Иновативна
обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и
начално образование“), подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, съвместно с
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското
общество;
- Проект „Училищен плод“
- Проект „Училищно мляко“
- Национална програма за по-пълно обхващане в задължителна училищна възраст подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини,
децата от подготвителните класове в училище и учениците от І до ІV клас
 Международни
Указание: посочете наименованието на проекта
Общ брой /щатни бройки/ ……………………………………………………………
Педагогически персонал ……………………………………………………………..
Непедагогически персонал ……………………………………………………………
Участия на персонала в квалификационни форми /посочете какви/ ……………….
- Външни квалификации:
 Законът за предучилищното и училищното образование през призмата
на детската градина;
 Практическо обучение за терапевтична работа с деца с аутизъм, по
някои световно наложени терапевтични практики;
 Ефективни техники за комуникация и работа с родителите;
 Квалификационен курс с учители по музика в детска градина
„Музикално-педагогическа работилница“;
 V ПКС – Феноменът „агресия“ в детството. Динамика на
конфликтността и агресивността в детството;

лв.
лв.
17 595,69 лв.
лв.
лв.
1 бр.
5 бр.

бр.
31,5 бр.
14 бр.
17,5 бр.
17 бр.
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 Техники за стимулиране на логическото мислене и въображение при
децата;
 Десет неща, които трябва да знаем за децата с аутизъм;
 Реформата в сферата на предучилищното образование;
 Управленски институционален мениджмънт. Стратегическо
планиране. Рамки. Анализи. Контрол. Атестация;
 Диагностика на постигнатите резултати у децата в предучилищна
възраст. Форми, методи, инстроментариум.
- Вътрешни квалификации:
 Мини проекти по групи – финален етап- гражданско образование
 Тренинг „Портфолио на детето в детската градина и Инструментариум
за проучване на потребностите на детето“;
 Дискусия „ Портфолио на учителя в детска градина“;
 Открити ситуации с цел усъвършенстване на професионалните умения,
създаване на гъвкав стил на работа и общуване с децата;
 Пълноценно общуване – новаторски идеи и опит;
 Взаимстване на добри практики чрез посещение на педагогически
ситуации по групи: по Гражданско образование. Бедствия, аварии и
катастрофи. Здравословно хранене;
 Ролята на самостоятелната работа в обучението по околен свят
Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал
Средна месечна брутна заплата на
17
едно лице
Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал
Директор:
Славка Иванова Костова
подпис/дата
23.03.2017 г.
Указание: попълването на всички редове е задължително

1059,66 лв.
697,44 лв.
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