
 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 „РАДОСТ” 

Адрес: Централна сграда - гр. Перник, ул. „Димитър Благоев” №153 

Филиал – ул. „Валентина Терешкова” №7 

Филиал – с. Студена, ул. „Стефан Караджа” №2 

Телефон: 0889 555 649 

e-mail: odz_12_radost@abv.bg 

Работно време: 07.00-19.00 ч. 

 

Брой деца за учебната 2016/2017 година 

Брой групи - 9 

Вид на групата - 1 яслена група; 8 целодневни групи 

Брой деца – 205 

 

Визия на детската градина 

Детската градина – желано място; образователна среда, провокираща 

активност, изпълнена с креативно съдържание, творчество, оптимизъм и 

сътрудничество между деца, родители и възпитатели. 

 

Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал  

Директор  

Учители – 9  

Старши учители – 6  

Главен учител – 1  

Педагогически персонал със степен „Магистър” – 11  

Педагогически персонал „Професионален бакалавър” – 3  

Педагогически персонал, учащ – 2  

 

Материална база  

 

 Общ брой помещения  

1.Цент рална сграда – 4 броя занимални, 1 брой кухня, 1 брой кабинет 

„Директор, 1 брой кабинет „Счетоводство”, 1 брой кабинет „Домакин”, 7 

броя складови помещения; 1 брой котелно помещение.  

2.Филиал В.Терешкова – 4 броя занимални, 1 брой кабинет „Директор”, 

1 брой „Методичен кабинет”, 1 брой котелно помещение;  

3.Филиал Ст удена – 1 брой занимална, 1 брой складово помещение. 

 Медицински кабинети в централна сграда и във филиал В.Терешкова;  

здравна служба във филиала в с. Студена  

 Видеонаблюдение  
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Извънкласни дейности, предлагани от детската градина през учебната 

2016/2017 година 

 

 Обучение на деца от детската градина по народни танци 

 Обучение на деца от детската градина по английски език 

 Обучение на деца от детската градина по латиноамерикански, спортни 

и модерни танци 

 

Работа по проекти 

Детска  градина  №12 "Радост" участва в конкурса на МОСВ в раздел "За 

чиста околна среда" с мото "Обичам природата и аз участвам" през 2016 г. 

с проект на тема : "Природат а е наш дом" на стойност 4969.65 лв. 

Проектът се осъществява на територията на централната сграда на детската 

градина - ул."Д. Благоев" №153 и е свързан с изграждане на площадки за 

игра и отдих на децата, включващи пързалка и къщичка на "Баба Яга". 

Предвижда се и залесяване на двора с растения, които ще създадат уют 

и спокойствие за игра на децата. 

 

 
 

 

  


