ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА № 90 "ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА",
РАЙОН "НАДЕЖДА" , 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

СОА18-ВК08-14762-[115]/30.11.2018 г.
ДГ № 90 "Веса Паспалеева"
гр. София, община Столична, район "Надежда"
гр. София, ж.к. "Надежда"4, ул. "Иван Момчилов" 44
000673349
02/9360464
dg90@abv.bg
90.gradina.eu
Катя Йорданова Йораданова - Радкова
Акт № 2072/01.04.2013 г. - за сградите на ул. "Иван
Три броя сгради:
- Две сгради на адрес: гр. София, ж.к. "Надежда" 4, ул. "Иван Момчилов" 44; тел:
02/9382856 и 02/9360464 и филиал "Бял люляк" с адрес: гр. София, ж.к.
"Надежда"4, ул. "Бял люляк" 19; тел: 02/9382894

Условия за достъп на деца с увреждания. Указание: Опишете елементите на физическа достъпност:
брой рампи
няма
12. брой подвижни платформи
няма
брой асансьори
няма
брой адаптирани санитарни възли
няма
Яслена група
Брой деца
Първа група
Брой деца
Общ брой групи - 12
Втора група
13.
Общ брой деца - 314
Брой деца
Подготвителна група - 5 г.
Брой деца
Подготвителна група - 6 г.
Брой деца
Държавна субсидия
Общинска субсидия
Сключени договори за проекти и програми,
14. Източници на финансиране за 2018 г.
Международни фондове и програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ
Други приходи за 2018 г.
Регионални

3
74
3
78
3
83
2
58
1
21
615 943 лв.
228 257 лв.
0
0
12 074 лв.
0

1. Партньорски проект с 141 ОУ - "Деца и ученици ръка за ръка в интеркултурна среда"
2. "Здравасловните храни познаваме, спортуваме и се забавляваме"
Национални

15. Участия в проекти

1. НП "Развитие на системата за предучилищното образование":
- "Слънцето грее еднакво за всички"
- "Равен шанс за бъдещи първокласници"
2. НП "Диференцирано заплащане"
3. НП "Без свободен час в детската градина"

Международни
1. MOV- UP
2. "Просоциално поведение" - Р. Литва

Указание: Посочете наименованието на проекта
Общ брой /щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Участия на персонала в квалификационни форми /посочете какви/

16. Брой персонал

54
22
32

1. „Агресия и функционална неграмотност. Методика за превенция в детската градина“ НП за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
СДК "Обучение на учители за работа с деца със СОП"
Образование в мултикултурна среда
Електронно портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на
учителя
Възпитание, обучение и социализация на децата в детската градина при отчитане на
етнокултурните, психосоциалните и емоционални потребности в тяхното развитие
Единадесета НП конференция "Водим бъдещето за ръка"
Обучение и защита на V ПКС, Обучение и защита на IV ПКС
2. Вътрешно иституционални - Създаване на електронни учебни помагала и интерактивни
дъски/дисплеи.
Приемственост между детската градина и училището в условията на интеркултурна среда
Семейно консултиране и подкрепа

Средна месечна брутна заплата на едно
17.
лице

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

1 094,18 лв.
708,37 лв.

