Приложение № 2 към чл.3, ал.3
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА
Детска градина ,,Перуника", с. Сотиря 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

ДГ "Перуника"

3. Община, град/село

с. Сотиря, общ. Сливен

4. Адрес на управление

ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 30

5. Код по Булстат

119076924

6. Телефон

0895650915

7. Е-mail

zdg_perunika@abv.bg

8. Интернет страница /ако има/

http://дг-перуника.бг

9. Директор

Юрка Иванова Делчева

10. Акт за създаване на образователната институция

№ 2 от 01.09.1960 г.

11. Сгради адрес, телефон

1. с. Сотиря, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 30, тел. 0455 62 038

12. Работно време

ОТ 06.00 ДО 18.00

13. Условия за достъп на деца с увреждания

Указание:Опишете осигурените условия

14. Капацитет, леглова база

Занимални помещения- яслена група

бр.

0

Легла

бр.

0

Занимални помещения-първа група /РАЗНОВЪЗРАСТОВА 3,4,5 /

бр.

1

Легла

бр.

24

Занимални помещения-втора група

бр.

0

Легла

бр.

0

Занимални помещения-трета група/ПОЛУДНЕВНА/

бр.

Обучават се на две смени в
стаите на 4 група

Легла

бр.

0

Занимални помещения-четвърта група/ПОЛУДНЕВНА/

бр.

3

Легла

бр.

0

15. Източници на финансиране

16. Участия в проекти

Държавна субсидия

лв.

340364

Общинска субсидия

лв.

20680

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.

1

Международни

бр.

1

1. BG05M2OP001-3.005-0004,,АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ,,
2.ПОДПОМАГАНЕ НА ФВС-ПО РЕДА НА ПМС129

17. Брой персонал,в т.ч. педагогически

Общ брой/щатни бройки/

бр.

15

Педагогически специалисти

бр.

9

Непедагогически персонал

бр.

5

Административен персонал

бр.

1

Персоналът участва във вътрешноинституционални и външни форми на квалификация-семинари, лекции,
тренинг на следните теми: специфики в развитието на 3-7 годишното дете, семейството и детската градина фактор за личностно развитие в мултикултурна среда, педагогическо взаимодействие при деца с
поведенчески трудности, интерактивната педагогическа ситуация, „интерактивни технологии и техники в
обучението по БДП, „методика на обучението по БДП”

18. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Средна месечна брутна заплата на целия персонал

лв.

1266

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

лв.

1506

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

лв.

829

Средна месечна брутна заплата на административен персонал

лв.

1287

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

