ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА № 170 "ПЧЕЛИЦА",
РАЙОН НАДЕЖДА, ГР. СОФИЯ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
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9.
10.

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

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

12.

13.

14.

15.

СОА18-ВК08-14762-[111]/30.11.2018 г.
ДГ 170 "Пчелица"
София-град, София, Надежда
гр. София, р-н Надежда, ул. "Любородие" 4
000667346
тел. 029382922; 029676822
dg170@abv.bg
http://www.pchelica.webnode.com
Венета Ковачка
2 сгради
гр. София, р-н Надежда, ул. "Любородие" 4, тел. 029382922
гр. София, р-н Надежда, ул. "Сава Филаретов" 44, тел. 029676822

Условия за достъп на деца с увреждания. Указание: Опишете елементите на физическа достъпност:
брой рампи
1
брой подвижни платформи
брой асансьори
брой адаптирани санитарни възли
4
Яслена група
1
Брой деца
25
Първа група
4
Брой деца
97
Общ брой групи Втора група
1
Общ брой деца Брой деца
31
Подготвителна група - 5 г.
1
Брой деца
29
Подготвителна група - 6 г.
1
Брой деца
11
Държавна субсидия
488 316 лв.
Общинска субсидия
155 945 лв.
Сключени договори за проекти и програми, Международни фондове
Източници на финансиране за 2018 г.
и програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. ДПУ
10851.10 лв.
Други приходи за 2018 г.
Регионални
1
Национални
Участия в проекти
Международни
СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО С НАДЕЖДА И ВЯРА ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
Общ брой /щатни бройки/
35,5
Педагогически персонал
17
Непедагогически персонал
18,5
Участия на персонала в квалификационни форми

16. Брой персонал

17.

Средна месечна брутна заплата на едно лице

„Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и обучението на
тригодишните деца със скрининг тест"
„Учители и помощник възпитатели, заедно в грижите за децата. Работа с
родителите.“
„Стратегии за преодоляване на детската агресия.”
Педагогическата любов и дисциплината – два ключа за позитивно
възпитание на детето;
„Трудности при взаимодействието между родител – дете - учител в
детската градина";
„Творчеството - реалност и необходимост при педагогическото
взаимодействие - начин на поднасяне на информация за родители и деца,
кътове по интереси, изработване на табла и дидактични материали във
всички групи.“;
Развитие на интерактивни педагогически умения на учителя в системата
на предучилищното образование;
„Приказката – действено средство за обучение по български език в
детската градина“- презентация от за стимулиране и обединяването на
колегията за развитие на педагогическите си умения и подобряване на
методическата компетентност“;
Нови възможности на взаимодействие между родители, учители и
медицински специалисти в детската градина
„Игрови технологии в педагогическия процес”
Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми
Развитие капацитета на учителите за работа с децата със СОП и прилагане
на единна методика за оценяване на образователните им потребности.”
„За приказките и ролята им в живота ни”

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

783,42 лв.
587,44 лв.

