Приложение № 2 към чл.3, ал.3
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА
Детска градина "Слънце" с.Новачево за 2019 г.
1. Регистрационен номер на първоначално вписване

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

2. Наименование на детската градина

ДГ "Слънце"

3. Община, град/село

с. Новачево, общ. Сливен

4. Адрес на управление

ул. "Карандила" № 9

5. Код по Булстат

580927

6. Телефон

886090895

7. Е-mail

cdg_novachevo@abv.bg

8. Интернет страница /ако има/
9. Директор

Донка Иванова Николова

10. Акт за създаване на образователната институция

№3/01.09.1999г.

11. Сгради адрес, телефон

с. Новачево, общ. Сливен, тел. 04551/2740
2. ……….……………………………………………………... /наименование,седалище и адрес,телефон/

12. Работно време

6.00 до 18.00

13. Условия за достъп на деца с увреждания

Указание:Опишете осигурените условия

14. Капацитет, леглова база

Занимални помещения- яслена група

бр.

Легла

бр.

Занимални помещения-първа група

бр.

Легла

бр.

Занимални помещения-втора група

бр.

Легла

бр.

Занимални помещения-трета група

бр.

Легла

бр.

Занимални помещения-четвърта група

бр.

2

Легла

бр.

20

15. Източници на финансиране

16. Участия в проекти

Държавна субсидия

лв.

60 448

Общинска субсидия

лв.

7 496

Сключени договори за проекти и програми

лв.

Международни фондове и програми

лв.

Дарения

лв.

Собствени приходи

лв.

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

лв.

Регионални

бр.

Национални

бр.

Международни

бр.

2

Указание:посочете наименованието на проекта Схема "Училищен плод", Схема "Училищно мляко"

17. Брой персонал,в т.ч. педагогически

Общ брой/щатни бройки/

бр.

3.5

Педагогически специалисти

бр.

2

Непедагогически персонал

бр.

1.5

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.

997

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

лв.

1174

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

лв.

715

Средна месечна брутна заплата на административен персонал

лв.

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

