ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА № 99 "БРЕЗИЧКА",
РАЙОН "КРАСНО СЕЛО", ГР. СОФИЯ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Регистрационен номер на вписване №/г.
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.

13.

14.

15.

СОА18-ВК08-14762-[180]/12.12.2018 г.
ДЕТСКА ГРАДИНА № 99 "БРЕЗИЧКА"
СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, КРАСНО СЕЛО
ул. "БИТОЛЯ" № 27
000666803
0888486157
brezichka99@abv,bg
ИВАНКА ХАРБАЛИЕВА
№ 518,790,516,1129,1130,514
6 брой сгради, Централа - ул. "Битоля" № 27, филиал бл. 31, филиал бл. 23, филиал бл. 6,
филиал бл. 4, филиал бл. 1 - 0888486157

Условия за достъп на деца с увреждания. Указание: Опишете елементите на физическа достъпност:
брой рампи
0
брой подвижни платформи
0
брой асансьори
2
брой адаптирани санитарни възли
0
Яслена група
Брой деца
Първа група
Брой деца
Общ брой групи Втора група
Общ брой деца Брой деца
Подготвителна група - 5 г.
Брой деца
Подготвителна група - 6 г.
Брой деца
Държавна субсидия
Общинска субсидия
Сключени договори за проекти и програми,
Източници на финансиране за 2018 г.
Международни фондове и програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ
Други приходи за 2018 г.
Регионални
Национални
Участия в проекти
Международни
Указание: Посочете наименованието на проекта
Общ брой /щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал

16. Брой персонал
Участия на персонала в квалификационни
форми /посочете какви/

17. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Средна месечна брутна заплата на
педагогически персонал
Средна месечна брутна заплата на
непедагогически персонал

1
30
2
61
3
88
3
89
3
81
Общинска субсидия

5449,2

55
32
23

курс фнпп, професионалните компетентности на учителя в
детската градина, приобщаващо образование – теория и
практика, сензорна интеграция - фактор в ранното детско
развитие, ефективни техники за комуникация и работа с
родителите, взаимодействие семейство-образователна
институция“, организиран от дирекция „Образование“,
Столична община; обмяна на опит- Хърватска-Истрия,
обмяна на опит Mосква-Санкт Петербург 20-27.07.2018 г.
успешни практики и взаимодействие м/у местната
администрация, образователната институция и
семейството, управление на стреса в образователната
система, участие в семинар - Сандански тема
„Представяне на резултатите, същността и начините на
прилагане на авторска методика, за определяне на общите
и специфичните особенности в развитието на децата от
детската градина по проект „Общуване и доверие за
развитие на детските градини,организиране на обучение по
първа долекарска помощ, обучение на педагози и
непедагози по програма приобщаващо образование
философия на подкрепата ,нбу“ неврози в детска възраст“,
нбу „ Дислексия на развитието, специфични и
неспецифични прояви на грамотността

1051,49
739,45

