Учебни помагала за училищата в Саксония-Анхалт (Постановление за учебните средства)

Приложение 2
Наименование на училището: ________________________________________________________________
Адрес:

______________________________________________________________________

Препоръки за облекчаване на разходите за учебни помагала
за общообразователните и професионални училища в Саксония-Анхалт

Уважаема

____________________,

Уважаеми

____________________,

Уважаеми ученици и ученички,
към подготовката за предстоящата учебна година, заедно с другите училищно-организаторски дейности,
принадлежи и снабдяването на учениците с учебници под формата на печатно издание и дигитални учебни
помагала. Съгл. чл. 43 от Закона за училищата на федерална област Саксония-Анхалт отговорни за
осигуряването на съответните потребности на учениците са техните настойници.
Учебниците и дигиталните помагала осигуряват индивидуално предварителна и последваща подготовка на
урока. С тяхна помощ учениците могат по-добре да проследяват уроците по отделните предмети, да ги
обработват или сами да разработват определени учебни съдържания. От своя страна учебниците изграждат
основата за собствена книжна колекция, към която всеки и по-късно би могъл отново да се обърне, за да
опресни своите знания.
Затова настойниците и пълнолетните ученици и ученички са добре консултирани по отношение на това, да
си осигурят собствени учебници и дигитални учебни помагала.
Заедно с това в Саксония-Анхалт съществува и възможността за предявяване на частично облекчаване на
разходите за учебни помагала.
Въведената през 2003/2004г. система на независими от приходите наемни процедури, с облекчение на
разходите за учебни помагала под формата на наемане срещу заплащане на такса за услугата (такса за
наемане) се доказа и постави учениците в положение, да осъществят отдавна необходими допълнителни
действия по нови покупки или размени на употребявани учебни помагала на базата на по-добро
финансово състояние. Поради това познатата Ви процедура и размерите на таксите ще бъдат значително
запазени.
Препратка към Наредбата за облекчаване на разходите за учебни помагала от 17. 4. 2013г. (ДВ Регионално
законодателство Саксония-Анхалт, стр. 174) в последното ѝ изменение и Постановление за учебните
помагала на Министерството 18.04.2013г. (Училищен административен вестник на федерална област
Саксония-Анхалт, стр. 95), последно изменение върховно постановление от 11.05.2015г. (Училищен
административен вестник на федерална област Саксония-Анхалт, стр. 69), в последното му изменение.
Таксата за услуга се определя основно съобразно броя на получените учебни помагала. Тя възлиза на 3 Евро
за единица на година.
Деца и младежи, за които се полагат грижи по възпитанието в стационарна форма от страна на обществени
носители на помощ за младежта (Службата за младежта), получатели на услуги според основното
осигуряване на търсещи работа съгл. Втори том на СК, получатели на текуща помощ за жизнена издръжка
съгл. Дванадесети том на СК и получатели на услуги съгл. Закона за услуги за кандидати за убежище
плащат намалена такса в размер на 1 Евро за учебник (печатно издание) или дигитално учебно помагало
за година.
За многодетни семейства таксата за услугата от третото дете се редуцира до 2 Евро и от петото дете до 1
Евро за учебник (печатно издание) или дигитално учебно помагало за година.
За установяване на правото на намалени такси за услугата се изисква лична информация.
Моля, в този случай да попълните приложения формуляр за заплащане на намалена такса за услуга
(приложение 2б) и предайте навреме формуляра с Вашия личен списък с поръчки. При установено
преднамерено нарушаване на правилата на предявяване на намалена такса за услуга се повдига
наказателно обвинение.
Таксите за услуги се събират от самите училища и заедно с предоставените от Областната комунална
администрация средства се прилагат за покупка на необходимите учебни помагала (учебник (печатно
издание) или дигитално учебно помагало).
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