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ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 78 "ДЕТСКИ СВЯТ ", РАЙОН "СТУДЕНТСКИ",
ГР. СОФИЯ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
Регистрационен номер на вписване №/г.
СОА18-ВК08-14762-[17]/29.11.2018 г.
Наименование на градината
Детска градина № 78 "Детски свят "
Община, град/село, район
Столична,гр.София , р-н "Студентски "
Адрес на управление
гр.София , ж.к."Дървеница",ул."Айдемир"4
Булстат
000676523
Телефон
02/887 53 33;0884801654
E-mail
odz_78@abv.bg
Интернет страница
dg78detskisvqt.com
Директор
Светла Кенанова
Акт за общинска собственост
№ 1338/15.10.2014 г.
ДГ № 78 "Детски свят ", гр.София, ж.к."Дървеница", ул. "Айдемир" 4, 02/887 53 33
Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес, телефон
Условия за достъп на деца с увреждания. Указание: Опишете елементите на физическа достъпност:
брой рампи
не
брой подвижни платформи
не
брой асансьори
не
брой адаптирани санитарни възли
не

Общ брой групи - 8
Общ брой деца -225

14. Източници на финансиране за 2018 г.

15. Участия в проекти

16. Брой персонал

17. Средна месечна брутна заплата на едно
лице

Яслена група
Брой деца
Първа група
Брой деца
Втора група
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
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ
Други приходи за 2018 г.
Регионални
Национални
Международни
Указание: Посочете наименованието на проекта
Общ брой /щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал

2
51
2
54
1
33
2
65
1
22
457 712 лв.
174 692 лв.
не
9 331 лв.
15 790.27 лв.
не
не
не
не
31,5
14
17,5

Участия на персонала в квалификационни форми /посочете какви/ -Защита на 4 ПКС - 1 бр. и 5 ПКС - 3бр.;
-Продължаващи квалификации :
1."Физическо възпитание и развитие в ПУВ" -13 бр.;
2."Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и обучението на 3 годишните деца със скриниг тест" - 15 бр.;
3."Развитие на нестандартното и креативно мислене в работата и природни материали" - 13 бр.;
4."Работа с интерактивна дъска" - 15 бр.;
5."Учители и родители -партньори във възпитание и обучение на децата в предучилищна възраст" -14
бр.;
6."Пътешествие в родителството" - 15 бр.;
7."Оптимизиране на двигателната активност в детска възраст" - 14 бр.
8.„Влияние на музиката върху развититето на децата” - 15 бр.
9.“Защо говоренето с “Да” форми трябва да преобладава пред говоренето с “Не” форми през детството” 14 бр.
10.“Повишаване компетентостите на помощник-възпитателите за възпитанието на децата от 3 г. до 7 г.”11 бр.
11.“Съвременни технологии за опознаване на детската душевност и начини на коригиране
последствията ат страха” - 15 бр.
12.“”Групи деца-обект на социалната педагогика “- 13 бр.
13.“Тревожност и тревожни разстройства в детска възраст”- 15 бр.
14.”Изгражда е на партньорски отношения между семейство и детска градина” - 15 бр.
15.“Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение на безопасност на движението по
пътищата –курс за поддържащо обучение – д-р Хайдар” - 2 бр.
16.“„Иновативни форми и методи в процеса на обучение” – Институт за човешки ресурси” - 13 бр.
17. “Приобщаващо образование” - 13 бр.
18."Представяне на резултатите, същността и начините за прилагане на авторска методика за
определяне на общите и специфичните особености в развитието на децата от детска градина по
проект""Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини"- 1 бр.
19. "Сигурна среда в реалния и дигиталния свят в образователните институции" - 1 бр.

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

1 179,87 лв.
717,65 лв.

