Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський

план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми № 4:
Освіта та виховання у гімназії та випускних класах гімназії *)
IPR-№ 311 – Загальна шкільна освіта
1. Виконавець
Загальноосвітні державні школи, які працюють за навчальним планом «Гімназія» (прибл. 170
шкіл).
2. Нормативно-правова база або інша основа
§§ 24, 28 – 34, 36, 38 Закону федеральної землі Гессен про шкільну освіту у чинній редакції.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма «Освіта та виховання у гімназії та випускних класах гімназії» передбачає надання
загальної освіти учням гімназій, шкіл з випускними класами за програмою гімназії, а також
випускних класів з гімназіальним характером у інтегрованих та кооперативних школах.
Зазначена програма також передбачає поглиблене вивчення предметів відповідно до
успішності та уподобань учнів, яке надає їм можливість продовжити отримання освіти у
вищому навчальному закладі або професійно-технічної освіти в залежності від пройденої
програми.
*) До зазначеного продукту не входить наступне:
- пропозиції кооперативних загальних шкіл за навчальним планом «Гімназія» (вони входить
до програми «Освіта та виховання у кооперативній загальній школі»)
- пропозиції професійної гімназії (вони входить до програми «Програми професійно-технічної
освіти у професійно-технічних училищах та у школах для дорослих»)
У програмі враховано витрати на утримання школи-інтернату Шлосс Ганзенберг.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
- освіта та виховання у гімназії, 9-річна форма (5-6 класи)
- освіта та виховання у гімназії, 9-річна форма (7-10 класи)
- освіта та виховання у гімназії, 9-річна форма (вступний етап та кваліфікаційний етап, 1-4
чверті, 11-13 класи)
- освіта та виховання у гімназії, 8-річна форма (5-6 класи)
- освіта та виховання у гімназії, 8-річна форма (7-9 класи)
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- освіта та виховання у гімназії, 8-річна форма (вступний етап та кваліфікаційний етап, 1-4
чверті, 10-12 класи)
- освіта та виховання у інтегрованій школі (вступний етап та кваліфікаційний етап, 1-4 чверті,
11-13 класи)
- освіта та виховання у кооперативній школі, 9-річна форма (вступний етап та
кваліфікаційний етап, 1-4 чверті, 11-13 класи)
освіта та виховання у кооперативній школі, 8-річна форма (вступний етап та
кваліфікаційний етап, 1-4 чверті, 10-12 класи)
4. Зв’язок з політичними цілями
Ця програма слугує виконанню фахової цілі «Забезпечення закінченої освіти належної
якості».
5.Отримувач (Реципієнт)
Учні гімназій, випускних класів з гімназіальним характером, включно з випускними класами з
гімназіальним характером у інтегрованих та кооперативних загальних школах.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця План
2015

План
2014

2013

2012

2011

146844

151355

152286

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість учнів
осіб
137886 153761
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1 Випускники з правом вступу до вузу або випускники з початковою професійною
кваліфікацією
Успішність
у
класах
з відсотків 85
85
83,4
86,8
87,3
гімназіальним характером
Переходи до вступного етапу
відсотків 79
78
80,6
79,4
80,9
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування
євро
6182,14 5108,80
6.3.2 Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати на годину євро
99,16
89,02
занять у гімназії та у випускних
класах
з
гімназіальним
характером першого етапу
середньої освіти та другого
етапу базової освіти

5357,84 5214,76 5205,93
86,28

83,53

81,72
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7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)

Витрати на персонал

Плановий
показник
2015
804.964.900

Плановий
показник
2014
736.193.200

Фактичний
Показник
2013
730250659

Матеріальні витрати

48.830.100

50.738.500

48.865.237

Витрати загалом

853.795.000

786.931.700

779.115.896

Доходи

1.364.700

1.397.600

4.798.861

Операційний результат

-852.430.300

-785.534.100

-774.317.035

Нейтральні витрати

-

-

-

Нейтральні доходи

-

-

-

Бюджетне фінансування

852.430.300

785.534.100

786.768.600

Результат

-

-

12.451.565

Розбивка за видами витрат (у євро)
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