ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРИЯ СИРКОВА“, ГР. ЛОВЕЧ, УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 35, ТЕЛ. 068 624726

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Стратегия за развитието на детската градина
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Мария Сиркова“
за периода 2018 – 2020г.

Основна
дейност

Конкретни Очакван
дейности резултат

2016/17

Срок
2018/19
2017/18

1.Включване на Реконструкция ОбновяваДГв
инвести- обновяване,
не и цялоционна програ- оборудване и стна реконма на Община рехабилитация струкция
Ловеч за изпъл- на сграда и на сградата
нение на Инте- дворно
двора
и
гриран план за пространство. оградата на
градско вазстаДГ.
новяване
и
развитие на град
Ловеч
20142020г.
2.Спешни
ре- Ремонт на по- Спиране на
монти на сгра- крива, входно- течовете и
дата и оградата то стълбище и рушенето
площадката.
на покрива

2019/20
2020г.

2018г.
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Отговорник

Необходимо
финансиране

Директора чрез 800000лв
Община Ловеч програмата

Директора

7000лв

от

Ремонт
каменната
ограда.

на Предотвра
тяване
падането
на оградата
и рисковете от инциденти.

2019г.

Директора

3000лв

3.Осъвременява- Закупуване на Подмяна
не на интериора шкафове и ди- на стари и
в групите.
вани.
амортизирани
мебели.
Закупуване на Подмяна
дидактични
на стари и
шкафове.
амортизира
ни мебели.
Закупуване на Подмяна
решетки на ра- на стари и
диаторите
и амортизира
шкафове към ни мебели.
тях.
4.Осъвременява Изграждане на Изграждан
не на дворното площадка.
е на спопространство.
ртна площадка за
първа
група.
5.Повишаване Организиране Постигане
квалификацията на обучения от на профена педагогичес- обучителни
сионални
ките специалис- организации. компетентти.
ности.
Включване на
педагогическите

2018г.

Директора

3000лв.

2019г.

Директора

8000лв.

Директора

8000лв.

2020г.

2018г.
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Ваня Йорданова От ПУДООС
старши учител проект на ДГ

2019г.

2020г.

Директора

1400лв на година

2019г.

2020г.

Учителите

Собствено
финансиране

по

специалисти в
курсове
за
придобиване
на ПКС.
6.Включване на Кандидатстван Включване
2018/19
Директора
По националната
ИКТ
в е по НП „ИКТ“ в
програма
образователния в системата на образовате
процес
ПУО.
лния
процес на
ИКТ.
Закупуване на Разполаган
2019г.
Ирена Тодорова 1000лв
техника
за е със състарши учител
озвучаване.
временна
преносима
техника за
озвучаване
на празници и развле
чения.
Забележка: Дейностите за 2016/17г. и 2017/18г. са планирани в Плана за действие и финансиране за този период.

Изготвил: Стоянка Недялкова
Директор на ДГ „Мария Сиркова“

Съгласувал: Галина Георгиева
Гл. счетоводител на ДГ „Мария Сиркова“
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