
Навчальні матеріали в школах федеральної землі Саксонія- Ангальт (наказ про навчальні матеріали) 
 

 
 Додаток 2 

 
Назва школи: _______________________________________________________________________________ 
Адреса: ____________________________________________________________________________________ 

 
Інформація про прокат підручників  

Шановна ____________________,  
Шановний ___________________,  
Шановні учні, 

 
Для наступного навчального року учням потрібні друковані підручники. Крім того, у школах також 
використовуються цифрові навчальні матеріали1. Батьки/законні опікуни несуть відповідальність за забезпечення 
учня навчальними матеріалами (§43 Закону про школи федеральної землі Саксонія-Ангальт). 
Підручники2 необхідні учням для підготовки до уроків. Після занять у школі учні виконують у них завдання або 
самостійно опановують певний навчальний матеріал.  
Саме тому батьки/законні опікуни та повнолітні учні мають купувати друковані підручники та цифрові навчальні 
матеріали. Так вони матимуть власні книжки, які зможуть використовувати за потреби й пізніше.  
У федеральній землі Саксонія-Ангальт також можна брати підручники в оренду. У такий спосіб батьки/законні 
опікуни частково звільняються від витрат на придбання навчальних матеріалів. Можливість прокату підручників 
не пов’язана із рівнем доходів родини. Підручники можна взяти в оренду за певну плату.  
Гроші від оренди одержує школа, яка може використовувати кошти для заміни зіпсованих книжок, а також купує 
нові підручники. Це регулюється законодавством:  
 

 Постанова про зменшення видатків на навчальні посібники від 17 квітня 2013 року (GVBl. LSA, стор. 174), 
в актуальній версії.  

 Навчально-методична постанова МК від 18 квітня 2013 року. (SVBI. LSA, стор. 95) з останніми змінами, 
внесеними циркулярною постановою від 11 травня 2015 року (SVBI. LSA, стор. 69), в актуальній версії.  
 

За кожну орендовану книгу вноситься певна сума коштів. Вартість оренди однієї книжки або цифрового 
навчального посібника становить 3 євро за один навчальний рік. Ця сума знижена для деяких 
батьків/опікунів/повнолітніх школярів.  
Плату в сумі 1 євро за підручник на один навчальний рік вносять 

 Діти та підлітки, які мешкають в інтернаті або проживають у групі (отримують допомогу в навчанні від 
відомства у справах молоді) 

 Батьки/законні опікуни або самі учні, які одержують допомогу з безробіття (Arbeitslosengeld II), допомогу 
Hartz IV або соціальну допомогу (діти)  

 Батьки/законні опікуни або учні, які одержують тривалу соціальну допомогу на забезпечення проживання  
(Sozialhilfe)  

 Батьки/законні опікуни або учні, які мають пільги у відповідності до Закону про пільги для осіб, які шукають 
притулку 

Розмір плати також зменшується для родин із кількома дітьми 

 2 євро за підручник на навчальний рік з третього школяра в родині  

 1 євро за підручник на навчальний рік з п'ятого школяра в родині 
Батьки/законні опікуни та повнолітні учні мають довести своє право на отримання знижки. Для цього слід подати 
інформацію про себе, заповнивши форму, яка додається (Додаток 2b). Заповнений формуляр та перелік 
замовлених навчальних посібників можна отримати в школі у визначений час.  
У випадку виявленого порушення правил право на внесення зменшеної плати скасовується, порушення може 
бути покаране штрафом. 

Оплату підручників здійснюють безпосередньо в школі. Гроші будуть використані разом з коштами, виділеними 
федеральною землею Саксонія-Ангальт, на придбання необхідних навчальних матеріалів (підручників або 
цифрових навчальних посібників).  
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1 Цифровим засобом навчання може бути електронна книга 
2 Під підручниками маються на увазі також цифрові навчальні матеріали 


