Детски градини

В община Разград за обучението и възпитанието на децата от 2 до 6-годишна възраст
съществуват 20 детски градини. От тях 10 са в град Разград. От 22 населени места на
територията на община Разград в единадесет няма детски градини (в с. Радинград, с.
Черковна, с. Просторно, с. Пороище, с. Ушинци , с. Побит камък, с. Недоклан, с.
Балкански, с. Дряновец, с. Осенец и с. Липник).

Съществуват и 3 яслени групи, които са разкрити към ДГ № 6 „Шестте ястребинчета”,
гр. Разград, ДГ № 11 „Детелина”, гр. Разград и ДГ „Осми март”, с. Дянково. Основната
им задача е подпомагане на семействата при отглеждане и възпитание на децата в
ранна детска възраст.

Двадесетте общински детски градини разполагат с добра материално-техническа база,
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квалифицирани педагогически кадри и помощен персонал, осигуряващи интелектуално,
емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко
дете в съответствие с възрастта и потребностите, както и оптимални условия за
възпитание, социализация и обучение на децата.

В детските градини се осигурява равен достъп на всички до качествено образование в
съответствие с европейските изисквания и стандарти. Гарантиран е достъпът до добра
подготовка на всяко дете за постъпване в училище, овладяването на книжовен
български език в междуетническото пространство.

В детските градини се предлага образование, отговарящо на индивидуалните нужди и
способности на всяко дете.

ДГ № 2 „ЛУДОГОРЧЕ” – РАЗГРАД

ДГ № 3 „ПРИКАЗКА“ – РАЗГРАД

ДГ № 4&nbsp; „ МИТКО ПАЛАУЗОВ“&nbsp; – РАЗГРАД

ДГ № 5 „НЕЗАБРАВКА“ – РАЗГРАД

ДГ № 6&nbsp; „ ШЕСТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА“&nbsp; – РАЗГРАД

ДГ № 7&nbsp; „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“&nbsp; – РАЗГРАД
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ДГ № 8&nbsp;„РАЙНА КНЯГИНЯ“&nbsp;– РАЗГРАД

ДГ № 11&nbsp; „ ДЕТЕЛИНА“&nbsp; – РАЗГРАД

ДГ № 12&nbsp;„ЗОРНИЦА“&nbsp;– РАЗГРАД

ДГ № 14 „СЛАВЕЙЧЕ“ – РАЗГРАД

ДГ &nbsp; „ ОСМИ МАРТ“&nbsp; – С. ДЯНКОВО

ДГ N 2 "ДОРА ГАБЕ" - с. ЯСЕНОВЕЦ

ДГ „Георги Димитров“ с. Благоево

ДГ “РАДОСТ“&nbsp;с. Мортагоново

ДГ"Щастливо детство" с.Раковски

ДГ2 "Пролет" с.Раковски

ДГ"ПРОЛЕТ"-с.СТРАЖЕЦ

ДГ „Митко Палаузов“ с. Киченица
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ДГ,,Гълъбче” с.Топчии

ДГ "Здравец" с. Гецово
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