Materiale de învățare în școlile din Saxonia- Anhaltină (Decret despre materialele de învățare)

Anexa 2
Numele Școlii:

______________________________________________________________________

Adresa:

______________________________________________________________________

Informație ce vizează imprumutul de manuale școlare

Stimați părinți ____________________,
Dragi elevi,
pentru anul școlar 2021/22 copilul D/stră va avea nevoie de manuale școlare tipărite. În cadrul școlilor vor fi
folosite și materiale didactice digitale (de exemplu cărți electronice). Asigurarea acestora reprezintă o obligație
asumată de părinții și/sau tutorele legal. (Legea educației naționale, §43, Saxonia- Anhaltină)
Elevii se pregătesc de cursuri cu ajutorul manualelor școlare. (manual școlar are în vedere și materialele
didactice digitale). Ei își fac temele pentru acasă pe baza manualelor școlare și elaborează de sine stătător
anumite conținuturi de învățare.
Părinții și/sau tutorele legal, elevii care au atins majoratul, sunt sfătuiți să procure manualele școlare sau
materialele didactice digitale. Aceste manuale școlare vor deveni astfel bunuri personale și vor putea fi utilizate
mai târziu în scopuri personale.
În Saxonia/Anhaltină există și opțiunea de a împrumuta manualele școlare. Această posibilitate îî scutește pe
părinți și tutorii legali partial de costurile de procurare. Împrumutul manualelor școlare se face indiferent de starea
materială a părinților. Cărțile pot fi împrumutate contra unei taxe de închiriere/împrumut.
Școala este beneficiarul banilor generați de pe seama veniturilor de împrumut a manualelor școlare. Cu acești
bani școala poate reînnoi lotul de cărți uzate precum și procura manuale curente. Această procedură este
reglementată conform legii:




Ordinul de scutire de costuri pentru materiale didactice din 17.4. 2013 (Legi și reglementări, SaxoniaAnhaltină Pag.. 174) în versiunea corespunzătoare
Decret privind materialele didactice al Ministerul Educației al Landului Saxonia-Anhaltină din 18. 4.2013
(Monitorul oficial. Landul Saxonia-Anhaltină pag. 95), versiunea revizuită pe baza regulamentului din 11. 5.
2015 (Buletinul educațional al inspectoratului școlar, Landul Saxonia-Anhaltină pag. 69), în versiunea
corespunzătoare

Pentru împrumutul manualelor scolare se va achita o suma de bani. Costul fiecărui manual școlar tipărit sau în
format digital pentru un an școlar este de 3 Euro. De o reducere de cost vor beneficia anumite grupuri sociale.
Vor achita 1 Euro pentru fiecare carte /fiecare an școlar, următoarele persoane:






Copii și adolescenții, care locuiesc la casele de copii sau spații de locuit colective (ajutor acordat de direcția
protecția copillului în contextul măsurilor educaționale)
Părinții/tutorele legal sau elevii care beneficiază de o îndemnizație de șomaj II (Hartz IV) sau alocație
socială
Părinții/tutorele legal sau însuși elevii sunt benefeciarii ajutorului social
Părinții/tutorele legal sau însuși elevii sunt benefeciarii serviciilor pentru solicitanții de azil.

Familiile numeroase vor beneficia de o reducere la taxele de împrumut pentru manualele școlare.



Începând cu al treilea copil de școală taxa de împrumut pentru manualele școlare va fi 2 Euro pentru fiecare
carte/fiecare an școlar;



Începând cu al cincilea copil de școală taxa de împrumut va fi 2 Euro pentru fiecare carte/fiecare an școlar

Eligibilitatea beneficiarilor și solicitanților de ajutor trebuie făcută transparentă printr-un act justificativ. În această
privință Vă rugăm să completați formularul din anexa 2b. Formularul completat împreuna cu lista individuală de
lectuă școlară vor fi prezentate instituției de învățământ.
Comportamentul ilegal de utilizare a serviciilor de inlesnire de plata va fi pedepsit prin lege. Suma de plată a
chiriei pentru manualele școlare va fi achitată direct unității de învățământ. Banii acumulați și mijloacele financiare
puse la dispoziție de către Landul Saxonia-Anhaltină vor fi folisiți pentru achiziționarea materialelor de învățare
atât tipărite cât și în format digital.
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