Приложение № 2 към чл.3, ал.3
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА
Детска градина "Звездица", гр. Сливен за 2021г.
1.

Регистрационен номер на първоначално вписване
№ 5445 / 2004г.

№ 5445 / 2004г.

2. Наименование на детската градина

Детска Градина "Звездица"

3. Община, град/село

гр. Сливен

4. Адрес на управление

кв. "Даме Груев", ул. "Дели Ради" № 8

5. Код по Булстат

000584911

6. Телефон

044622607

7. Е-mail

dgzvezdica@gmail.com

8. Интернет страница /ако има/

http://www.zvezdica.eu

9. Директор

ПЕНКА СТОЯНОВА ПРОДАНОВА - БОЙЧЕВА

10. Акт за създаване на образователната институция

акт № 1440 /20.02.2003г.
1.Сграда 1 - ДГ "Звездица", гр. Сливен, кв. "Даме Груев", ул. "Дели Ради" №8, 044622607

11. Сгради адрес, телефон

2.Сграда 2 - ДГ Звездица"-филиал, гр. Сливен, кв. "Даме Груев", ул. "Дели Ради" № 12, Детска ясла № 9

12. Работно време

целодневни групи от 6.00ч. До 18.30 ч. ., полудневни групи - от 7.00ч. До 13.30 ч.

13. Условия за достъп на деца с увреждания

НЯМА УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

14. Капацитет, леглова база

Занимални помещения- яслена група

бр.

Легла

бр.

Занимални помещения-първа група

бр.

1

Легла

бр.

28

Занимални помещения-втора група

бр.

2

Легла

бр.

60

Занимални помещения-трета група

бр.

2

Легла

бр.

60

Занимални помещения-четвърта група

бр.

1

Легла

бр.

30

15. Източници на финансиране

16. Участия в проекти

Държавна субсидия

лв.

600214

Общинска субсидия

лв.

78820

Сключени договори за проекти и програми

лв.

4

Международни фондове и програми

лв.

2

Дарения

лв.

Собствени приходи

лв.

Други приходи за …………….…………..…….. за ……..…….г.

лв.

Регионални

бр.

1

Национални

бр.

3

Международни

бр.

1. НП "Училищен плод и мляко"
2. НП " Физическа култура и спорт"
3. "Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП НОИР 2014 – 2020
4. Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в
Община Сливен“

17. Брой персонал,в т.ч. педагогически

18. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Общ брой/щатни бройки/

бр.

28

Педагогически специалисти

бр.

15

Непедагогически персонал

бр.

12.5

Административен персонал

бр.

0.5

Участия на персонала в квалификационни форми:
Придобиване на ПКС - 2 учители с V ПКС и 4 учители с IV ПКС,
Придобиване на III ПКС - 2 учители.
Външни квал.форми: "Родители и учители заедно в общия процес".
Семинари: "Изграждане на културно-хигиенни навици", "Мотивация на учителите за работа в ПУВ",
"Училищна готовност на децата за първи клас", "Работа на учителите с уязвими групи", "Приказотерапията
в детската градина", "Портфолио на учителя съобразно новите изисквания", "Използване на иновативни
технологии в ДГ", "Реалност и преспективи за деца с език различен от българския".
лв.

1 119 лв.

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

лв.

1407.80

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

лв.

784.6

Средна месечна брутна заплата на административен персонал

лв.

650 лв.

Указание: попълването на всички редове е задължително, с изключение на полето интернет страница

