Приложение № 2 към чл.3, ал.3
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА
Детска градина "Вержин и Хаик Папазян" гр. Сливен за 2021г.
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

"Вержин и Хаик Папазян"

3. Община, град/село

гр. Сливен

4. Адрес на управление

кв. "Българка"

5. Код по Булстат

000580592

6. Телефон

044/66 71 42, GSM 0896788956

7. Е-mail

dg.papazqn@abv.bg

8. Интернет страница /ако има/

http://dgpapazqn.eu

9. Директор

Галина Василева Николова

10. Акт за създаване на образователната институция

№ 1191 от 01.02.2002г.
1.Централна сграда- кв. "Българка", тел: 044/ 66 71 48, GSM 089678856

11. Сгради адрес, телефон

2. Филиал - кв. "Българка" в Детска ясла 15
3. Полудневна подготвителна група помещаваща се в сградата на Х СУ "Й. Йовков" в кв. "Българка".
4.Полудневна подготвителна група помещаваща се в сградата на VII OУ "П. Хитов" в кв. "Ново село".

12. Работно време

От 6.00 ч. -18.30ч.

13. Условия за достъп на деца с увреждания

Осигурява се достъпна архитектурна среда за деца и хора в неравностойно положение, рампа, асансьор,
санитарен възел, ресурсен екип - ресурсен учител, психолог, логопед, ресурсен и логопедичен кабинет.

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

Занимални помещения-трета група

бр.

2

Легла

бр.

60

Занимални помещения-четвърта група

бр.

2

Легла

бр.

60

15. Източници на финансиране

Държавна субсидия

лв.

813309

Общинска субсидия

лв.

111365

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.

1000

9

1.ПП на УНИЦЕФ „Европейската гаранция за детето“2
2. Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
3. НП "Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти"
4. НП "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
5. НП "Образование за утрешния ден
6. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда - площадка по БДП"
7. НП ИКТ
8. НП „Подкрепа за приобщаващо образование“

16. Участия в проекти

17. Брой персонал,в т.ч. педагогически

Общ брой /щатни бройки/

бр.

37.5

Педагогически специалисти

бр.

21.5

Непедагогически персонал

бр.

13

Административен персонал

бр.

3

Участия на персонала в квалификационни форми: -семинари, лекции, практикуми, квалификационни курсове,
магистърски програми, придобиване на ПКС и др.

18. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Средна месечна брутна заплата на целия персонал

лв.

1322.86

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

лв.

1567.06

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

лв.

967.17

Средна месечна брутна заплата на административен персонал

лв.

1114.16

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

