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ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА № 103 "ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО",
РАЙОН "ПОДУЯНЕ", ГР. СОФИЯ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
Регистрационен номер на вписване №/г.
СОА18-ВК08-14762-[27]/29.11.2018 г.
Наименование на градината
ДГ № 103 "Патиланско царство"
Община, град/село, район
Общ. Столична, гр. София, Район Подуяне
Адрес на управление
гр. София, ул. "Гинци" № 16
Булстат
000673609
Телефон
02/945 27 98; 02/945 31 55
E-mail
dg103@abv.bg
Интернет страница
www.dg103.net
Директор
Венелина Валериева Шпицер
Акт за общинска собственост
0014/23.10.1996
2
Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес, телефон
1. ДГ № 103, София, ул. Гинци № 16, тел. 02/945 27 98
2. ДГ № 103, София, ул. Гинци № 16, тел. 02/945 27 98
Условия за достъп на деца с увреждания. Указание: Опишете елементите на физическа достъпност:
брой рампи
1
брой подвижни платформи
0
брой асансьори
1
брой адаптирани санитарни възли
0
Яслена група
Брой деца
Първа група
Брой деца
Общ брой групи - 9
Втора група
Общ брой деца - 258
Брой деца
Подготвителна група - 5 г.
Брой деца
Подготвителна група - 6 г.
Брой деца
Държавна субсидия
Общинска субсидия
Сключени договори за проекти и програми, Международни фондове и програми
Източници на финансиране за 2018 г.
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ
Други приходи за 2018 г.
Регионални
Национални
Международни
Указание: Посочете наименованието на проекта

15. Участия в проекти

Проекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на
физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за деца и ученици
детски градини и училища – „Спорт в училище” /за училища/, „Движение и здраве” /за
детски градини/ в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта – 2018 година”,
„Патиланци пеят и танцуват“ СОА18-УЗ21-256/16.02.2018 г.
Общ брой /щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Участия на персонала в квалификационни форми /посочете какви/
„Нормативни разпоредби в приобщаващото образование ”
„Сензорна интеграция фактор в ранното детско развитие. Теория и практики”
„Агресивни прояви в детската градина”

16. Брой персонал

37,25
17
20,25
2
1
5

„Приказките,игрите и играчките като средства за възпитание при подрастващите”

16

„Функционално оценяване на потребностите на деца с обучителни трудности.
Практически указания за работа с тях - индивидуално и в група” и „Диагностика на
невропсихологичното развитие на деца от ранна детска и предучилищна възраст”

1

„Ранно оценяване и риск от обучителни затруднения ”
„Обучение и възпитание по метода Монтесори ”
Резултатите, същността и начините за прилагане на авторска методика за определяне
на общите и специфичните особености в развитието на децата от детските градини по
проект: "Общуване с надежда и доверие за развитие на детските градини."

17. Средна месечна брутна заплата на едно лице
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551 862 лв.
193 466 лв.
2 580 лв.
0
14 296 лв.
0
1
0
0
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Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство1
образователна институция
Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал
1 016,74 лв.
Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал
653,47 лв.

