
Materiały dydaktyczne w szkołach w kraju związkowym Saksonia-Anhalt (Rozporządzenie w sprawie pomocy w nauce) 

                   Załącznik 2  
 
Nazwa szkoły:  ______________________________________________________________________ 

Adres:  ______________________________________________________________________ 

 

Informacje na temat wypożyczania podręczników  

 

Szanowna Pani  ____________________, 

Szanowny Panie ____________________, 

Szanowne Uczennice, Szanowni Uczniowie,  

 

na kolejny rok szkolny Państwa dziecko będzie potrzebować podręczników w wersji drukowanej. W szkołach 
wykorzystywane są również cyfrowe materiały dydaktyczne1. Zgodnie z § 43 ustawy szkolnej kraju związkowego Saksonia-
Anhalt za zaopatrzenie odpowiedzialni są rodzice / osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej. 

Przy pomocy podręczników2 uczniowie przygotowują się do lekcji. Pracują nad zadaniami po lekcjach lub samodzielnie 
opracowują określone treści nauczania.  

Rodzice / osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej i pełnoletni uczniowie powinni zatem kupować książki 
lub cyfrowe narzędzia do nauki. Mają wtedy swoje własne książki i mogą z nich korzystać również później. 

W kraju związkowym Saksonia-Anhalt można jednak również wypożyczać książki. Oznacza to, że rodzice / osoby 

uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej są częściowo zwolnieni z kosztów zakupu. Procedura wypożyczania 

jest niezależna od dochodów. Książki można pożyczać/wypożyczać za pewną sumę pieniędzy. 

Pieniądze trafiają do szkoły. Szkoła może je wykorzystać na wymianę zniszczonych książek. Szkoła przeznacza 

te pieniądze również na zakup aktualnych książek. Regulowane jest to ustawowo: 

 Rozporządzenie w sprawie obniżenia kosztów materiałów dydaktycznych z dnia 17. 04. 2013 (GVBl. LSA zd. 174) 
z późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenie w sprawie pomocy w nauce z dnia 18. 04.2013 (SVBI. LSA S. 95), ostatnio zmienionej przez okólnik 
z dnia 11. 05. 2015 (SVBI. LSA zd. 69) z późniejszymi zmianami 

Za każdą wypożyczoną książkę płaci się kwotę pieniężną. Wypożyczenie książki lub cyfrowych materiałów dydaktycznych 
kosztuje 3 EUR za każdy rok szkolny. Opłata jest obniżona dla niektórych rodziców / osób uprawnionych do sprawowania 
władzy rodzicielskiej / dorosłych uczniów.  

Płacą Państwo 1 EUR za książkę i rok szkolny, jeśli  

 Dzieci i młodzież mieszkają w domu dziecka lub domu opieki (pomoc w edukacji poprzez Urząd ds. młodzieży)  
 Rodzice / osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej lub sami uczniowie otrzymują zasiłek dla 

bezrobotnych II / świadczenie Hartz IV lub zasiłek socjalny (dzieci) 
 Rodzice / osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej lub sami uczniowie otrzymują stałą pomoc 

w zakresie kosztów utrzymania (pomoc socjalna) 
 Rodzice / osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej lub sami uczniowie otrzymują świadczenia zgodnie 

z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl  

Składka jest również obniżona dla rodzin z kilkorgiem dzieci. 

 2 EUR za podręcznik i rok szkolny od 3. dziecka w wieku szkolnym 
 1 EUR za podręcznik i rok szkolny od 5. dziecka w wieku szkolnym 

Rodzice / osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej i dorośli uczniowie muszą przedstawić dowód 
kwalifikowalności do uzyskania obniżonych opłat. Należy podać informacje o sobie. W tym celu należy wypełnić załączony 
formularz (załącznik 2b). Formularz i imienna lista zamówień są przekazywane do szkoły w odpowiednim terminie.  

W przypadku stwierdzenia umyślnego nadużycia przepisów dotyczących obniżonych opłat za świadczenia postawione 
zostaną zarzuty karne. 

Opłaty należy uiszczać bezpośrednio w szkole. Pieniądze te są wykorzystywane wraz ze środkami przekazanymi przez 
kraj związkowy Saksonia-Anhalt na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych (podręcznik (DA) lub cyfrowe materiały 
dydaktyczne). 
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1 Cyfrowym narzędziem edukacyjnym może być e-book.  
2 Poprzez podręcznik zawsze rozumiemy również cyfrowe materiały dydaktyczne. 


