Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорт програми
Пояснення до програми №4
Освіта та виховання в гімназіях та в старших класах шкіл з гімназичною освітою
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Державні загальноосвітні школи з освітнім рівнем "гімназія" (на теперішній час 170
шкіл).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
§§ 24, 28-34 , 36, 38 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен у діючій
редакції.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Бюджетна програма "Освіта та виховання в гімназіях та в старших класах шкіл з
гімназичною освітою" покликана забезпечувати загальну освіту учням гімназій та
старших класів гімназичної освіти в інтегрованих школах та школах-партнерах і у
відповідності

до

їхніх

результатів

та

схильностей

надавати

їм

можливість

поглибленого вивчення предметів, завдяки якій вони набудуть спроможності у
відповідності до результатів навчання продовжити свій освітній шлях у вищих
навчальних закладах, або за напрямами професійної освіти. **)

*)

В цьому пункті не містяться

-

пропозиції шкіл-партнерів освітнього рівня "гімназія" (вони є частиною бюджетної
програми "Освіта та виховання в школах-партнерах")

-

пропозиції гімназій з професійною освітою (вони є частиною бюджетної програми
"Рівні навчання з доступом до вищих навчальних закладів в професійних школах
та в школах для дорослих")

**)Ця бюджетна програма містить витрати школи-інтернату в замку Гальденберг.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
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-

Освіта та виховання в гімназіях, 9-річна форма навчання (5-6 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 9-річна форма навчання (7-10 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 9-річна форма навчання (вступна фаза та
кваліфікаційна фаза Q1-Q4, 11-13 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 8-річна форма навчання (5-6 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 8-річна форма навчання (7-9 класи)

-

Освіта та виховання в гімназіях, 8-річна форма навчання (вступна фаза та
кваліфікаційна фаза Q1-Q4, 10-12 класи)

-

Освіта та виховання в інтегрованих школах (вступна фаза та кваліфікаційна фаза
Q1-Q4, 11-13 класи)

-

Освіта та виховання в школах-партнерах, 9-річна форма навчання (вступна фаза
та кваліфікаційна фаза Q1-Q4, 11-13 класи)

-

Освіта та виховання в школах-партнерах, 8-річна форма навчання (вступна фаза
та кваліфікаційна фаза Q1-Q4, 10-12 класи).

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Забезпечення якості
шкільної освіти".

5.

Отримувач (Реципієнт)
Учні гімназій та гімназичних рівнів навчання включно із учнями старших класів
гімназичної освіти в інтегрованих школах та школах-партнерах.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

135 713

137 886

139 828

146 844

151 355

Числовий вимір / кількість

Кількість учнів

6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)
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6.2.1. Забезпечення зрілості для вступу до вищих навчальних закладів чи компетенцій для
отримання професії
Квота успішності на
гімназичних рівнях освіти

Відсоток

85,0

85,0

83,4

83,4

86,8

Квота переходу до
вступної фази

Відсоток

79,0

79,0

79,9

80,6

79,4

6 280,26

6 182,14

5 782,15

5 357,84

5 214,76

103,05

99,16

89,24

86,28

83,53

6.3.

Фінансові показники (ефективність послуг

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати з
розрахунку на один урок у
гімназії чи на гімназичних
рівнях навчання шкіл
другого ступеню І та ІІ
7.

євро

Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)

Розбивка за видами
витрат (у євро)

Плановий
показник 2016

Плановий
показник 2015

Витрати на персонал

802 543 700

804 964 900

736 529 042

Матеріальні витрати

51 012 200

48 830 100

47 927 855

853 555 900

853 795 000

784 456 897

1 243 200

1 364 700

4 830 372

-852 312 700

-852 430 300

-779 626 525

Витрати загалом
Доходи
Операційний результат

Фактичний
показник
2014

Нейтральні витрати

-

-

-

Нейтральні доходи

-

-

-

Бюджетне фінансування
Результат

852 312 700

852 430 300

-

-

808 506 662
28 880 137
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