ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА №170 "Пчелица", РАЙОН Надежда
Регистрационен номер на първоначално
вписване № / г.
2. Наименование на градината
3. Община, град/село, район
4. Адрес на управление
5. Булстат
6. Телефон
7. Е-mail
8. Интернет страница
9. Директор
10. Акт за общинска собственост

СОА17-ВК08-6141/149/22.05.2017

1.

11. Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес, телефон

Детска Градина №170 "Пчелица"
Столична, гр. София,район Надежда
гр. София,район Надежда, ул. Любородие 4
000667346
02/9382922 02/9676822
dg170@abv.bg
http:// www.pchelica.webnode.com
Венета Костадинова Ковачка
1952/18.09.2012г. И 2407/07.07.2015 г.
1. ДГ №170 "Пчелица" , гр. София, район Надежда,ул. Любородие 4 02/9382922
/наименование,седалище и адрес,телефон/
2. Филиал на ДГ №170 "Пчелица", ул. Сава Филаретов 44; 02/9676822
/наименование,седалище и адрес,телефон/
3.....................................................................................................................
/наименование,седалище и адрес,телефон/

12. 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 4
Яслена група
Деца
Първа група
Деца
Брой групи 8
Втора група
13.
Деца
Брой деца 232
Трета група
Деца
Подготвителна група
Деца
Държавна субсидия
Общинска субсидия
14. Източници на финансиране

15. Участия в проекти

456 896 лв.
149 745 лв.

Сключени договори за проекти и програми Международни фондове и програми

0 лв.

Дарения
Собствени приходи, в т.ч. от ДПУ
Други приходи за 2017 г.

0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 бр.
0 бр.
0 бр.

Регионални
Национални
Международни
Указание:посочете наименованието на проекта
Общ брой/щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Участия на персонала в квалификационни форми/посочете какви/
„Спрете детската агресия”
Работата на логопеда с децата от ПВ за превенция на говорните нарушения.
„Портфолиото – средство за отражение на личните постижения на учителя.”
Драматизацията – ефективна форма за гражданско образование на децата от ПВ.”

16. Брой персонал

1 бр.
30 бр.
1 бр.
32 бр.
1 бр.
30 бр.
3 бр.
85 бр.
2 бр.
55 бр.

„Възпитаване на граждански и социални компетенции у децата от предучилищна
възраст – предпоставка за полагане основите на гражданската култура и формиране на
детските представи за национална идентичност . Натрупване на социален опит у децата
и участието им в българските и европейски празници.”
„Приказката – стимул за развитие на въображението и творческата активност у децата ”
„Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Методи и подходи за
решаване на конфликтни ситуации в ДГ”.
Екипи за личностно развитие

35.5 бр.
17 бр.
18,5 бр.
8 бр.
24 бр.
15 бр.
15 бр.
15 бр.

15 бр.
15 бр.
15 бр.
5 бр.

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал
17. Средна месечна брутна заплата на едно лице

908,85 лв
Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал
604.14 лв.

Директор: ..подпис/дата
Указание: попълването на всички редове е задължително

