
 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“ 

 

Адрес: гр.Батановци,  община Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 40 

Телефон: 0887 006 609 

Адрес филиал: село Ярджиловци община Перник, ул.“Партизан“ № 21А 

Телефон: 0887066068 

e-mail: batanov4e@abv.bg  

Интернет адрес/страница: dg-batanovtsi.eu 

Работно време: 6.00 – 19.00 часа 

 

Брой деца за учебната 2016/2017 година 

Брой групи: 5 целодневни групи 

Вид на групите- 1 яслена, 1 първа, 1 подготвителна (5-годишни), 1 

подготвителна (6- годишни), 1 смесена във филиала в с. Ярджиловци 

Брой деца: 97 

 

Визия за развитие 

 

Утвърждаване на ОДЗ като желана територия за всички деца от град 

Батановци и съседните населени места, осигуряваща им равен шанс за 

качествено предучилищно възпитание и подготовка за съвременно 

училищно образование под ръководството на квалифицирани млади 

педагози с интерес към иновациите в образователната политика и 

културно-историческото ни наследство. 

Преподаватели 

 

Директор  

Учители – 8 

Старши учители – 1 

Педагогически персонал със степен „Магистър” - 4  

Педагогически персонал със степен  „Бакалавър” - 3 

Педагогически персонал със степен  „Професионален бакалавър” – 1 

Учители студенти по специалност „Предучилищна педагогика”-2 
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Материална база 

 

 Новопостроена сграда за детска градина с изцяло ново съвременно 

обзавеждане. Сградата  е с термоизолация, PVC дограма и изградена 

система за локално отопление. Дворът е основно обновен с нова ограда и 

обособени площадки с пясъчници, сенници и уреди за спорт и игра за всяка 

група, открита площадка по БДП. Детската градина разполага с: 

- Четири просторни и светли помещения за спалня и занималня. Към 

всяка група  функционират отделни санитарни помещения, кухненски 

офис и разливочна за храна; 

- Всяка група е обезпечена с компютър,принтер, CD, DVD, диспенсър за 

вода и непрекъсната връзка с интернет; 

- Музикален и физкултурен салон; 

- Напълно обзаведен медицински кабинет с осигурено непрекъснато 

медицинско обслужване на децата; 

- Компютърен и ресурсен кабинет обзаведен с интерактивна дъска, 

мултимедийна техника и образователен софтуерен продукт; 

- Методичен кабинет; 

- Административни кабинети; 

- Отделна кухня, отговаряща на всички изисквания на РЗИ и ДАБХ; 

- Оборудвано перално помещение с пералня, сушилня и ютия; 

- Кухненски офиси обзаведени с достатъчно мивки, шкафове, 

съдомиялни машини и стерилизатори; 

- Обновени дворни площадки с пясъчници, сенници и уреди за спорт и 

игри на открито за всяка група; 

- Открита площадка по БДП; 

- Жива охрана във времето от 18:00ч. до 06:00ч.всеки работен ден и 24 

часа в почивни дни; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извънкласни дейности, предлагани от детската градина през учебната 

2016/2017 година 

По желание на родителите децата от подготвителните групи 

участват в Ателиета (ръководени от учителите в Детската градина без 

заплащане):  

 Приложни изкуства  

 Българска история и традиции 

 Фолклорни народни игри 

 Научни опити 

Школи с външни лектори 

 Английски език – Училища „Европа” 

 Народни танци  - „Майсторите на танца” 

 Латино танци- Лидия Янкова 

 Футбол – ФК „Миньор” 

 

Работа по проекти 

 

 От месец Април 2015г. ОДЗ работи по одобрен проект от ПУДООС 

на тема: „Зелената стая за учене на открито – поредната стъпка в 

екологичното възпитание на децата“. Целта на проекта е да се даде 

възможност на децата за реален достъп до двора на детската градина и 

взаимодействие с природната среда през всички сезони и да бъдат 

осигурени условия за реализиране на ефективна образователна дейност  по 

всички образователни направления на открито.   

 „Детето със СОП – личност, уважавана от възрастните и връстниците 

си” – ГД СФМОП на МОН 

 

Участие в национални програми: 

 Национална програма - Помощ за пенсиониране; 

 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания. 

 

 

  


