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ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА № 192 "ЛОЗИЧКА",
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, ГР. СОФИЯ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
Регистрационен номер на вписване №/г.
СОА18-ВК08-14762-[57]/30.11.2018 г.
Наименование на градината
Детска градина №192 "Лозичка"
Община, град/село, район
Столична, София-град, р-н Лозенец
Адрес на управление
ул. Розова долина 12а
Булстат
000666753
Телефон
028661358
E-mail
dg192@abv.bg
Интернет страница
www.dg192.com
Директор
Гергана Цанева
Акт за общинска собственост
Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес,
2 сгради; ул. "Розова долина" 12а, тел. 028661358
телефон
Условия за достъп на деца с увреждания. Указание: Опишете елементите на физическа достъпност:
брой рампи
0
брой подвижни платформи
1
брой асансьори
3
брой адаптирани санитарни възли
1
Яслена група
Брой деца
Първа група
Брой деца
Общ брой групи -7
Втора група
Общ брой деца -219
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
Източници на финансиране за 2018 г.
и програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ - до 31.10.2018
Други приходи за 2018 г.
Регионални - "Хайде на Витоша"
Национални
Участия в проекти
Международни
Указание: Посочете наименованието на проекта
Общ брой /щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал

16. Брой персонал

17.

Средна месечна брутна заплата на едно
лице

0
0
2
60
2
63
2
65
1
31
524 401 лв
167 826 лв
1
в натура
10 863,45 лв.
0
1
0
0
35,75
18
15,75

Участия на персонала в квалификационни форми /посочете какви/ Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и обучението на
3 г. деца със скрининг тест; Настойничеството в образователната
среда; „Възпитание, обучение и социализация на децата в детската
градина при отчитане на етнокултурните, психосоциалните и
емоционални потребности в тяхното развитие“; Образователен
мениджмънт; Ранни предиктори за обучителни
трудности" (превенция на обучителните затруднения); Представяне
на резултатите, същността и начините за прилагане на авторска
методика за определяне на общите и специфичните особености в
развитие на децата от детска градина по проект "Общуваме с
надежда и доверие за развитие на детските градини"; Придобиване
на правни умения от страна на педагогическите специалисти
посредством запознаването им с нормативната уредба, относима
към системата на образованието за адекватна реакция спрямо
агресията на ученици, родители и общественост.
Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал
Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

1 080,21 лв.
719,97 лв.

