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61 ДГ „Шарено петле“ е целодневна детска градина, открита през 1983 г.
Детската градина има седем целодненевни, една логопедична група и две яслени групи.
В „Шарено петле“ се обучават и възпитават деца от 10 месеца до 7 години, разпределени 
по възрастови групи.
Има група за предучилищна подготовка. Децата изучават български език и литература, 
математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.
Висококвалифициран екип от педагози, медици и помощен персонал се грижи за децата.



Детската градина има голям озеленен двор с детски площадки за игра, просторни 
занимални и спални, големи обезопасени тераси, където се провеждат занимания на 
открито.
Градината има логопедичен кабинет; медицински кабинет; музикален салон; 
физкултурен салон; плувен басейн; компютърен кабинет; централно парно отопление.
В детската градина има логопедична група за деца от 4 до 7 години със специални 
образователни потребности, които се класират и записват по преценка на диагностична 
комисия, като с предимство са деца с алалия (общо недоразвитие на речта), заекване, 
дизартрия, ринолалия. В групата се извършва корекция на езика и говора и се 
осъществява подготовка за училище. По възраст и вид на комуникативните нарушения 
групата е от смесен тип. Приемът в логопедична група се извършва след комплексна 
оценка на екип от специалисти, на база представена документация (данни от 
неврологични и психологични изследвания) и лична среща с детето.
Специалният профил на детското заведение включва:
английски език, плуване, школа по латино-американски и модерни танци, народни 

танци, детска вокална група, ателие по кукловодство, футбол, ранна компютърна 
грамотност.

В детското заведение се организират празници и развлечения, гостуване на 
театрални, куклени и циркови групи, музикални концерти, шоу постановки с 
родителите, срещи с писатели, артисти, композитори, състезания и изложби.

Целите на детското заведение „Шарено петле“ са:
- изграждане на хуманно отношение към детето
- поставяне на детето в центъра на образователно-възпитателния процес
- утвърждаване на неговата самостоятелност и достойнство
- изграждане на обща култура и уменения за активно отношение и поведение
- съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност


