Sachsen-Anhalt'ıdaki okullarında öğretim malzemeleri(öğretim malzemeleri kararnamesi)

Ek 2
Okul adı:

______________________________________________________________________

Adres:

______________________________________________________________________

Sachsen-Anhalt'daki genel öğretim ve meslek öğretim okullarında
öğretim malzemelerinin ücretinin yükünü hafifletmeye dair açıklamalar
Sayın

____________________ hanım,

Sayın

____________________ bey,

Sayın öğrenciler,
gelen okul yılına hazırlık yapmak için organizasyonel gidişatın yanında öğrencilerin baskılı okul kitaplarına ve
dijital öğretim malzemelerine ihtiyaçları var. Sachsen-Anhalt'ın okul yasasına göre (g 43) gereken temin için
öğrencilerin velileri sorumludur.
Baskılı okul kitapları ve dijital öğretim malzemeleri derse dair hazırlıklarını ve değirlendirmelerini mümkün kılıyor.
Onların yardımıyla öğrenciler bazı dersleri daha iyi takip eder sonradan tekrarlayabilir ya da bazı içerikleri
kendileri elde edebilirler. Aynı zamanda okul kitapları gelecekte de kullanabilecekleri ve bilgilerini tazeleyecekleri
kitap kolleksiyonunun temelini oluşturur.
Veliler ve yetişkin öğrencilere o yüzden okul kitapları ve dijital öğretim malzemeleri kendi mülkü olarak
edinmelerini tavsiye ediyoruz.
Bunun

yanında

Sachsen-Anhalt'ta

öğretim

malzemelerinin

ücretinin

yükünün

hafifletmesinden

(Lernmittelkostenentlastung) faydalanabilirsiniz
2OO3|2OO4'te kurulmuş olan sisteme göre gelire bağlı olmadan herkes bir ödünç ücreti vererek okul kitapları
ödünç alabilir. Bu sistem kendini kanıtladı ve daha yüksek mali donatımdan dolayı okulların fazla gecikmiş alış
verişleri ve değişimleri yapabilmelerini sağladı. Varolan işlemleri ve ücret miktarları esas olarak aynı kalacaktır.
Dikkatinize: 17. 4. 2013'ten olan Öğretim malzemelerinin ücretinin yükünü hafifletme kararnamesinin geçerli
versiyonu (GVBl. LSA S. 174) ve 18. 4.2013ten olan MK'nin öğretim malzemeleri kararnamesinin geçerli versiyonu
(SVBI. LSA S. 95). En son 11 . 5. 2015te RdErl. tarafından değiştirilmiştir(SVBI. LSA S. 69).
Ödünç ücreti ödünç alınmış öğretim malzemelerinin sayısına göre alınacaktır. Ürün başına yıllık 3€ dur.
Gençlik dairesi, iş ve işçi bulma kurumu (Jobcenter), sosyal yardım dairesine ve mülteci yardım kanununa göre
yardım alan çocuk ve gençler indirimli ücreti öderler. (ürün başına yıllık 1€)
Çok çocuğu olan aileler indirilmiş ücreti öderler. Ürün başına mecbur öğrenim çağında olan üçüncü çocuktan
itibaren yıllık 2€ ve beşinci çocuktan itibaren 1€ öderler.
İndirilmiş

ücret

hakkını

tespit

etmek

için

şahıs

hakkında

bilgi

istenecektir.

Bu durumda ekte olan 'İndirilmiş ücretten faydalanma formunu doldurun (Ek 2b) ve ısmarlama listenizle birlikte
öngörülen zamanda teslim edin.
Bu olanağı ( İndirilmiş ücretten faydalanma ) kasten suistimal fark edildiğinde o velilere/öğrencilere karşı suç
ihbarında bulunacaktır
Ücret okul tarafından tahsil edilecek ve eyalet bütçeden gelen paralarla birlikte gereken okul kıtapları ve dijital
öğretim malzemelerini almak için kullanılacaktır.
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