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

Детска градина " Синчец"

3. Община, град/село

Сливен

4. Адрес на управление

гр. Сливен, ул." Хан Крум " № 37

5. Код по Булстат

000580610

6. Телефон

044/623259

7. Е-mail

sinchets_1965@abv.bg

8. Интернет страница /ако има/

www.dgsinchets.com

9. Директор

Мария Христова Иванова

10.

Акт за създаване на образователната
институция

11. Сгради адрес, телефон

Акт № 2208/10.04.1964 г.за Синчец-централна сграда ; АДС № 3415/29.07.1966 г-за филиал
1. Синчец - централна сграда; ул. " Хан Крум" № 37; 044 623259
2. Синчец - филиал, ул. "Баба Тонка" № 38 ; 044 663219

12. Работно време

от 06.00 до 18.30 часа

13. Условия за достъп на деца с увреждания

В общата образователна среда на детската градина е осигуренои интегрирано обучение на 18 деца със специални
образователни потребности - със сензорни увреждания, езиково-говорни нарушения, хронични заболявания и др.
Осигурен е равен достъп до образование и обучение чрез допълнителна подкрепа-ресурсно подпомагане и
подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално–битови условия, специалисти,
индивидуалните образователни програми, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически
материали и помагала.

14. Капацитет, леглова база

Занимални помещения- яслена група

бр.

0

Легла

бр.

0

Занимални помещения-първа група

бр.

2

Легла

бр.

60

Занимални помещения-втора група

бр.

2

Легла

бр.

60

15. Източници на финансиране

Занимални помещения-трета група

бр.

2

Легла

бр.

60

Занимални помещения-четвърта група

бр.

2

Легла

бр.

60

Държавна субсидия

лв.

864331

Общинска субсидия

лв.

129740

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

бр.

2

Международни

бр.

4

1. „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“
2. BG05M2OP001-3.005-0004"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
3. НП "Успяваме заедно"
4. „Мотивирани учители за успешна детска градина“- ЦРЧР и Еразъм +
5. BG05M2ОP001-2.012-0001„Образование за утрешния ден“
6. "Подкрепа за приобщаващо образование"
7. Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

16. Участия в проекти

17. Брой персонал,в т.ч. педагогически

Общ брой /щатни бройки/

бр.

38

Педагогически специалисти

бр.

21

Непедагогически персонал

бр.

15

Административен персонал

бр.

2

Персоналът участва в разнообразни квалификационни форми -семинари, лекции, практикуми, квалификационни
курсове, магистърски програми, програми за повишаване на ПКС, онлайн обучения, уебинари и други.

18. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Средна месечна брутна заплата на целия персонал

лв.

1335

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

лв.

1592

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

лв.

960

Средна месечна брутна заплата на административен персонал

лв.

1403

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

