Информационна карта на Общинска детска градина №127 "Слънце", р-н Триадица, гр. София за 2017 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Регистрационен номер
Наименование на градината:
Община, град/село, район:
Адрес на управлението:
Булстат:
Телефон:
E-mail
Интернет страница
Директор:

СОА17-ВК08-6141/154/22.05.2017
ДГ №127 "Слънце"
Столична, София, Триадица
ул. "Деде Агач" №42
000674255
02/958 92 91
dg_127@abv.bg

dg_127slantse.com
Татяна Петкова Бакалова

10. Акт за общинска собственост
1.Деде Агач №42,02/958-18-25
/наименование, седалище и адрес, тел./
2.Тулча №16, 02/958-92-91
/наименование, седалище и адрес, тел./

11.
12.

13.

14.

15.

16.

3. бл.91вх.В/0877-522-600/, бл.93вх.А/0877-522-602/,
бл.91вх.Б
/0877-521-609/, бл.97/0877-520-562/, бл.95/0877-520-564/
/наименование, седалище и адрес, тел./
7 броя,ж.к. Стрелбище ул. Деде Агач №42,ул. Тулча №16, бл.91 вх. В,бл.93
Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес, тел. вх.А,бл.91 вх.Б,бл.97, бл.95, 02/958-92-91;
Условия за достъп на деца с
увреждания:
брой рампа
брой подвижни платфоми
брой асансьори
брой адаптирани санитарни възли
Брой групи: 12
Яслена група
деца
Първа група
Брой деца: 346
деца
Втора група
деца
Трета група
деца
Подготвителна група
деца
Източници на финансиране
Държавна субсидия
Общинска субсидия
Сключени договори за проекти и програми международни фондове и
програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ
Други приходи за .........г.
Участия в проекти
Регионални
Национални : Схема "Училищен плод ", Схема "Училищно мляко"
Международни : "Да отключим потенциала за учене "-сензорно-моторно
перцептуална програма KindyROO-Австралийска програма за ранно детско
развитие.
/посочете наименованието на проекта/
Брой персонал
Общ брой/щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Участия на персонала в квалификационни форми /посочете какви/
1.Вътрешноучилищна квалификационна дейност-форми:кръгла маса,обмяна
на опит-планиране,методи и похвати на работа с деца, обмен на идеи за
разнообразяване образователната дейност, взаимни посещения на
педагогически ситуации.Дни на отворени врати:Пресъздаване на народните
обичаи, свързани с Коледните празници, открити практики.Семинар"Иновации, интерактивни методи и информационно-комуникационните
технологии в образователния процес.
2.
Извънучилищна квалификационна дейност:Държавният образователен
стандарт по приобщаващото образование-практически семинар/"Институт за
човешки ресурси/.Методика на обучение по БДП в детската градина.Ролята
на творческите игри за развитие на познавателната активност у децата.

1 бр.
2 бр.
1 бр.
33 бр.
3 бр.
78 бр.
3 бр.
77 бр.
3 бр.
94 бр.
2 бр.
64 бр.
658 066 лв.
249 393 лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
бр.
2 бр.

1 бр.
49 бр.
24,75 бр.
24,25 бр.

10 бр.
Средна месечна брутна заплата на едно
Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал
17 лице
Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

Директор:.......................
/подпис, дата/

918,02 лв.
635,93 лв.

