ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА № 127 "Слънце",
РАЙОН: Триадица, гр. СОФИЯ ЗА 2018/2019 година
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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
Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес, телефон

СОА18-ВК08-14762-[77]/30.11.2018 г.
ДГ №127 "Слънце"
Столична, София, Триадица
ул. "Деде Агач" №42
0009674255
02/958 92 91
dg_127@abv.bg
dg_127slantse.com
Татяна Петкова Бакалова
№ 1534,№ 1371, № 237, № 239, № 27, № 525, № 682;
7 броя, ж.к. Стрелбище ул. Деде Агач №42,ул. Тулча №16, бл.91 вх. В, бл.93
вх.А, бл.91 вх.Б, бл.97, бл.95, 02/958-92-91;

Условия за достъп на деца с увреждания. Указание: Опишете елементите на физическа достъпност:
брой рампи
брой подвижни платформи
брой асансьори
брой адаптирани санитарни възли
Яслена група
Общ брой групи - 12
Брой деца
Общ брой деца 315
Първа група
Брой деца
Втора група
Брой деца
Подготвителна група - 5 г.
Брой деца
Подготвителна група - 6 г.
Брой деца
Държавна субсидия
Източници на финансиране за 2018 г.
Общинска субсидия
Сключени договори за проекти и програми, Международни
фондове и програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ
Други приходи за 2018 г.
Участия в проекти
Регионални: " Профилактика на затлъстяването при деца от 3 до 7
год., посещаващи детски градини в гр. София"
Национални
Международни
Указание: Посочете наименованието на проекта
Общ брой /щатни бройки/
Брой персонал
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Участия на персонала в квалификационни форми /посочете какви/
1. Въвеждаща квалификация:
- кръгла маса, обмяна на опит;
- оказване методическа подкрепа на новоназначени учители,
взаимни посещения на педагогически ситуации;
- практикум: "Вътрешноинституционална комуникация чрез
електронен дневник";
- тренинги за справяне с насилието и тормоза на децата в
предучилищна възраст;
- семинар: " Децата и стресът в детската градина";
- дни на отворени врати: пресъздаване на народните обичаи,
свързани с Коледните и пролетните празници, подготовка на
децата за училище, открити практики.
2. Продължаваща квалификация:
- методика на обучение по БДП;
- административна компетентност на педагогическите специалисти
за етична и законосъобразна работа с личните данни, събирани по
време на образователния процес;
- действия на педагогическите специалисти при проява на тормоз в
учебното заведение.
Средна месечна брутна заплата на едно лице
Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал
Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал
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