
 

Відмова від відповідальності: цей текст призначений лише для інформування. Тільки тексти, опубліковані у Федеральному віснику для 

оприлюднення законів та нормативних документів федеральної землі Саксонія-Ангальт ()GVBI. LSA або в шкільному адміністративному віснику 
землі Саксонія-Ангальт (SVBI.LSA) мають юридичну силу. 

Додаток 2b 

Назва школи 

Адреса:  

Застосування пільгової оплати за послуги у відповідності з §3 пункту 7 Постанови про допомогу при 
витратах на навчальні матеріали (Lernmittelkostenentlastungsverordnung) 
 

1. Часткове звільнення від оплати мають такі особи:  

а) діти та молодь, яким допомога у навчанні на стаціонарній формі надається згідно §§ 33, 34 Восьмої книги 
Соціального кодексу – Захист дітей та молоді – у версії від 11 вересня 2012 року (Вісник Федерального 
законодавства I, стор. 2022) з останніми змінами, внесеними пунктом 18 статті 2 закону від 21 січня 2015 року 
(Вісник Федерального законодавства I, стор. 10, 15) у поточній версії, місцевим відомством у справах молоді 
(Jugendamt), 
 
б)  одержувачі основних видів соціальної допомоги для осіб, які шукають роботу (згіднго Другої книги 
Соціального кодексу SGB II – Базове забезпечення для шукачів роботи – у версії від 13 травня 2011 року 
(Вісник Федерального законодавства I, стор. 2411), у поточній версії, 
 
в) одержувачі поточних видів допомоги на утримання у відповідності до Дванадцятої книги Соціального 
кодексу – Соціальна допомога – від 27 грудня 2003 року (Вісник Федерального законодавства I, стор. 3022, 
3023) з останніми змінами, внесеними статтєю 9 Закону від 21 червня 2014 року (Вісник Федерального 
законодавства I, стор. 1133, 1142) у поточній версії, а також 
 
г) одержувачі допомоги у відповідності до Закону про допомогу прохачам притулку в редакції від 5 серпня 
1997 року (Вісник Федерального законодавства I, стор. 2022) з останніми змінами, внесеними статтєю 3 
Закону від 23 грудня 2014 року (Вісник Федерального законодавства I, стор. 2439, 2440) у поточній версії. 
 

     1 € оренда/адміністративний збір ☐*)  

за одиницю на навчальний рік  
 

2. Багатодітні родини (діти шкільного віку)  

- троє і четверо дітей            2 € оренда/адміністративний збір ☐*) 

    за одиницю на навчальний рік  
 

        - від п'яти дітей          1 € оренда/адміністративний збір ☐*) 

   за одиницю на навчальний рік*) 
 

*) Позначте, відповідно до якої із зазначених вище підстав ви маєте право на зниження орендної плати.  

Примітка:  

Своїм підписом ви підтверджуєте, що ваша ситуація відповідає передумовам, які дають право на зниження плати. 
Якщо буде встановлено факт навмисного зловживання, щодо цього буде висунуто відповідне звинувачення.  

Дата, підпис  

……………………………. …    ………………………………  
Законний опікун      Повнолітній учень/учениця 


