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Пояснення до програми №19
Пропозиції школи повного дня *)
IPR №: 311 - загальна шкільна освіта
1.

Виконавець
Загальноосвітні школи, державні школи з пропозицією школи повного дня (в
навчальному році 2015/2016: 1 010 шкіл, з них на теперішній час 56 шкіл, що беруть
участь у "Договорі про продовжений шкільний день).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
- § 15 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен
- Директива про школи повного дня у федеральній землі Гессен у
до § 15 Закону про шкільну освіту федеральної землі Гессен
у відповідно діючій редакції.

3.

відповідності

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Проект "Пропозиції школи повного дня" містить додаткові та добровільні пропозиції
шкіл або інших суб'єктів шкільної освіти, що виходять від батьків чи кваліфікованих
осіб, які сприяють культурному, соціальному, практичному, мовному та пізнавальному
розвитку школярів.
*) Ця програма не містить:
- пропозицію повного дня в приватних школах (така пропозиція міститься в бюджетній
програмі "Послуги шкіл, що утримуються недержавними організаціями").
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
Пропозиції школи повного дня.

4.

Зв’язок з політичними цілями
Ця бюджетна програма служить досягненню фахової цілі "Забезпечення якості
шкільної освіти через індивідуальний розвиток, пропозиції школи повного дня та інші
заходи, що виходять за рамки шкільних форм навчання". З початком навчального
року 2015/2016 починає діяти "Договір про продовжений шкільний день", який має на
меті поступово надати можливість усім початковим школам та початковим освітнім
рівням у школах розвитку на добровільній основі брати участь у програмі шкіл повного
дня у федеральній землі Гессен.

5.

Отримувач (Реципієнт)
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Учні початкового та 1-го основного рівня освіти в державних загальноосвітніх школах
(включно зі школами розвитку), які мають можливість брати участь у пропозиціях шкіл
повного дня.
6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

252 859

208 032

201 843

198 745

187 487

Числовий вимір / кількість

Кількість учнів

6.2.

План
2016

Кількість

Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Покращення шансів на освіту шляхом забезпечення пропозицій шкіл повного дня в
безпосередній досяжності
Квота шкіл з пропозицією
повного дня
6.3.

Відсоток

59,3

58,0

57,1

54,2

50,0

655,42

666,62

665,78

813,26

554,47

164 205

141 541

119 239

118 616

117 203

Фінансові показники (ефективність послуг)

6.3.1. Економічність витрат бюджетної програми
Вартість по кількісному
показнику

євро

6.3.2. Оптимізація використання ресурсів
Середні витрати
пропозицій повного дня з
розрахунку на школу з
пропозицією повного дня

євро
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7.

Структура витрат

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

Плановий
показник
2015

Фактичний
показник
2014

Витрати на персонал

152 470 000

127 183 300

83 622 303

Матеріальні витрати

13 377 100

11 668 500

30 608 249

165 847 100
118 500
-165 728 600
165 728 600
-

138 851 800
173 900
-138 677 900
138 677 900
-

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

114 230 552
452 747
-113 777 805
134 383 171
20 605 366
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