Розділ 04 59 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2300
Школи
Господарський план
План діяльності -Пояснення - Паспорпрограми
Пояснення до програми №1
Освіта та виховання в початковій школі
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Державні загальноосвітні школи (на теперішній час 1 125 та 72 філіали).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
- §§ 17-20 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 початковій школі" покликана надавати
учням з першого по четвертий роки навчання базові знання та навички і розвивати
різноманітні здібності в рамках спільного навчального та виховного процесу. Вона
готує учнів до продовження освітнього шляху на наступних рівнях навчання. До цієї
бюджетної програми відноситься також і заняття в класах дошкільної підготовки, які
передують першому року навчання в школах.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
- Освіта та виховання в початковій школі (1-4 класи)
- Освіта та виховання в початковій школі (1-4 класи) з гнучким початком шкільної
освіти, початковий рівень навчання *)
- Освіта та виховання в початковій школі (класи дошкільної підготовки) **)
*) Початкові школи з гнучким початком шкільної освіти розглядають перший та
другий роки навчання з точки зору навчального плану та організації навчання як
педагогічне ціле і таким чином надають учням можливість у залежності від їхнього
розвитку та результатів навчання пройти ці роки навчання за рік чи три роки.
Третій рік не зараховується до тривалості відвідування школи (§20 Закону про
шкільну освіту федеральної землі Гессен). У школах з гнучким початком шкільної
освіти відсутня можливість відстрочки згідно з §58 п. 3 Закону про шкільну освіту
федеральної землі Гессен.
Початковий рівень навчання, на який приймаються діти, якім станом на 30 липня
виповнилося повних 5 років, протягом двох років послідовно готує дітей до форм
навчання та роботи початкової школи. Початковий рівень навчання є складовою
початкової школи і зараховується як перший рік шкільного навчання. Існуючі класи
з початковим рівнем навчання можуть продовжувати свою роботу, нові класи не
створюються.
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**) До класів дошкільної підготовки можуть прийматися учні, які зобов'язані
відвідувати школу, але психологічно не готові до цього, і розвиток таких дітей не
дозволяє розраховувати на те, що вони зможуть успішно брати участь у
навчальному процесі (§18 п. 2 та §58 Закону про шкільну освіту федеральної
землі Гессен).
4.

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

5.

Отримувач (Реципієнт)
Учні початкових шкіл з першого по четвертий роки навчання та класів дошкільної
підготовки.

6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

207 209

205 244

207 387

207 429

209 513

Числовий вимір / кількість

Кількість учнів

6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Забезпечення здатності переходу на наступний рівень навчання
Квота учнів, які наприкінці
4-го класу не виконали
вимог програми
6.3.

Відсоток

0,7

0,7

0,4

0,6

0,6

4 021,06

4 108,74

3 722,77

3 611,97

3 363,83

76,98

77,06

71,79

70,32

70,68

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

євро
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7.

Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами
Плановий
показник 2016
витрат (у євро)

Плановий
показник 2015

Фактичний
Показник 2014

Витрати на персонал

794 299 200

806 627 000

739 167 664

Матеріальні витрати

42 326 900

37 931 800

47 043 171

836 626 100
612 000
-836 014 100
836 014 100
-

844 558 800
1 263 600
-843 295 200
843 295 200
-

Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

786 210 835
2 226 179
-783 984 656
772 053 195
- 11 931 461
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