Приложение № 2 към чл.3, ал.3
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ „Иглика“ с. Стара река за 2019 г.
1.

Регистрационен номер на първоначално вписване
№ ………………………………..……… / ………..…….г.

Указание: Регистрационният номер на първоначалното вписване се посочва при подаване на
актуализирана информация за образователната институция

2. Наименование на детската градина

ДГ „Иглика“

3. Община, град/село

Сливен, с. Стара река

4. Адрес на управление

ул. „Васил Левски“ №8, с. Стара река, общ. Сливен

5. Код по Булстат

119104942

6. Телефон

0876788924

7. Е-mail

iglikastr@abv.bg

8. Интернет страница /ако има/
9. Директор

Атанаска Стефанова Драганова

10. Акт за създаване на образователната институция

№4/10.02.2000 г., Решение № 57 на Об. С/05.02.2004 - безвъзмездно ползване на първи етаж от сградаобщежитие

11. Сгради адрес, телефон

1. Първи етаж от сграда-общежитие - общ. Сливен, обл. Сливен, с. Стара река, ул. "Васил Левски“ №8
2. ……….……………………………………………………... /наименование,седалище и адрес,телефон/

12. Работно време

от 06:30 до 18:30

13. Условия за достъп на деца с увреждания

Указание:Опишете осигурените условия - няма такива

14. Капацитет, леглова база

Занимални помещения- яслена група

бр.

0

Легла

бр.

0

Занимални помещения-първа група

бр.

0

Легла

бр.

0

Занимални помещения-втора група

бр.

0

Легла

бр.

0

Занимални помещения-трета група

бр.

0

Легла

бр.

0

Занимални помещения-четвърта група

3 бр.

Забележка: 3 стаи със преход
свод

Легла

15 бр.

Групата в ДГ е разновъзрастова
от 2 до 6 г. вкл.

15. Източници на финансиране

16. Участия в проекти

Държавна субсидия

лв.

87130

Общинска субсидия

лв.

13775

Сключени договори за проекти и програми

лв.

0

Международни фондове и програми

лв.

0

Дарения

лв.

0

Собствени приходи

лв.

0

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

лв.

0

Регионални

бр.

0

Национални

2 бр.

1

Международни

бр.

Указание:посочете наименованието на проекта: "Училищен плод"/ "Училищно мляко"

17. Брой персонал,в т.ч. педагогически

Общ брой/щатни бройки/

бр.

4

Педагогически специалисти

бр.

2

Непедагогически персонал

бр.

2

Административен персонал

бр.

Участия на персонала в квалификационни форми /посочете какви/-семинари, лекции, практикуми,
квалификационни курсове, магистърски програми.

18. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Средна месечна брутна заплата на целия персонал

лв.

2377

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

лв.

1621

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

лв.

756

Средна месечна брутна заплата на административен персонал

лв.

0

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

