ДГ №154 "Сбъдната мечта" се помещава в две специално строени сгради с
5 групи, едната сграда се намира на ул. " Слатинска "60 с четири групи, а другата на
ул. "Кривина " бл.73. Те са съобразeни с всички санитарно-хигиенни изисквания и
предлагат условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане
на качествен и пълноценен педагогически процес.
Силни страни в дейността на ДГ №154 „Сбъдната мечта”:












Много добър микроклимат и екипност.
Компютъризиране на вътрешно – управленската нормативна документация.
Създадена уютна среда за отглеждане и възпитание на децата.
Всички групи са оборудвани с интерактивна и компютърна техника.
Системен контрол и прозрачност в работата и организацията от страна
ръководството;
Постигнато високо качество в организацията на възпитателно –образователния
процес.
Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в
условията на делегирания бюджет;
Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в
ежедневната работа.
Системно повишаване на научно –педагогическата подготовка на учителите и
помощник-възпитателите.
Осъществяване на високо художествено ниво на празниците и концертите от
страна на децата пред родителите.
Високо качество на предлаганите допълнителни педагогически услуги.

Допълнителна информация за ДГ № 154" Сбъдната мечта" всеки родител може да
получи от сайта на градината: dg-154.com

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД. В ЦЕНРАЛНАТА СГРАДА ДЕЦАТА СА
РАЗПРЕДЕЛИНИ ПО ГРУПИ КАКТО СЛЕДВА:
ЕДНА ПЪРВА ГРУПА

ДЕЦА РОДЕНИ 2016 Г.

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 27

ЕДНА ВТОРА ГРУПА ДЕЦА РОДЕНИ 2015 Г.

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 31

ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА 5 ГОДИШНИ
ДЕЦА 35

ДЕЦА РОДЕНИ 2014 Г

ОБЩ БРОЙ

ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА 6 ГОДИШНИ
ДЕЦА 34

ДЕЦА РОДЕНИ 2013 Г.

ОБЩ БРОЙ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД. В СГРАДАТА НА УЛ."КРИВИНА” БЛ.73
ДЕЦАТА СА РАЗПРЕДЕЛИНИ КАКТО СЛЕДВА:
ЕДНА СМЕСЕНА ГРУПА
ДЕЦА РОДЕНИ 2016 Г.

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 7

ДЕЦА РОДЕНИ 2015 Г.

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 7

ДЕЦА РОДЕНИ 2014 Г.

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 9

ДЕЦА РОДЕНИ

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 7

2013 Г.

За учебната 2019/2020 год.
За сградата на ул."Слатинска"№60 ще бъдат приетите 22 деца по общи и
социални критерии, 2 деца със СОП и 3 деца с хронични заболявания.
За сградата на бл.73 ул."Кривина" ще бъдат приети , 4 деца родени 2016г., по
общи и социални критерии, 1 дете със СОП и 1 дете с хронични заболявания.
За децата със СОП в детската градина има сформиран екип от РЦПППО Софияград :
психолог и ресурсен учител
В ДГ №154"Сбъдната мечта" се предлагат срещу заплащане от родителите
следните допълнителни педагогически услуги
Чуждоезиково обучение /английски език/
Народни танци
Латино и модерни танци
Футбол
Плуване
Йога
Ски- училище
Без заплащане: За ПГ5 и ПГ6
Художествена гимнастика

ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
НА ДЕЦАТА В ДГ №154”Сбъдната мечта"
ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2019г.
Обявяване на списъците от първо класиране
11.05 2019 г. /събота/
- по e-mail пощата на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДГЗ
- на място в детската градина - ДГ №154”Сбъдната мечта”
ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ПРИЕТИ В ДВЕТЕ СГРАДИ СЕ ИЗВЪРШВА В
ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА
Записване на децата, приети на първо класиране
13 май 2019 г. - 23 Май 2019 г.
за което е необходимо родителите да носят:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление от родителя /типова бланка/
2. Оригинал
3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство
При записване родителят се запознава с:
1.

Правилника за дейността на детската градина

2.

Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

Класирането на деца с равен брой точки ще се извършва
на принципа на случайно число, избрано от системата
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО
13 май 2019 г. - 23 Май 2019 г.
9.00 ч. – 12.00 ч.

13.30 до 17.00ч.

