
 

 

 

 

 

 

 

 

Безковне отримання шкільних підручників – що це таке? 
 

У Рейнланд-Пфальці сім’ї отримують матеріальне полегшення, купуючи 

навчальні матеріали. З цього приводу у 2010 році законодавець запровадив 

систему позики шкільних підручників. На додаток до системи кредитування, в якій 

усі сім’ї можуть позичати підручники за невелику плату (кредитування за певну 

плату), малозабезпечені сім’ї мають можливість отримати всі необхідні навчальні 

матеріали безкоштовно ( Безкоштовність навчальних матеріалів). 

 

Хто може брати участь у безкоштовному придбанні навчальних 
матеріалів? 
 

За умови, що дохід сім’ї не перевищує певні межі, участь у безкоштовному 

придбанні навчальних матеріалах можлива для всіх учнів початкових шкіл, 

середніх шкіл, середніх шкіл плюс, гімназій, коледжів, інтегрованих 

загальноосвітніх шкіл, професійних гімназій, середніх-технічних училищ при 

середніх школах плюс, професійно-технічних училищ I або II, трирічних 

професійних училищ, вищих професійних училищ та професійних училищ I або 

II. 

Якого ліміту доходу мені необхідно дотримуватися? 
Ліміт доходу в окремих випадках ґрунтується на відповідному сімейному та 

побутовому становищі учня або учениці. Окрім питання про те, чи проживає 

учень або учениця з одним чи обома батьками, також важливо, чи проживають 

діти у вказаному домогосподарстві, і якщо так, скільки. 

Ліміт доходу сім'ї для учнів та учениць становить... 
          …батьків …одного з батьків 

одна дитина           26.500 € 22.750 € 

двоє дітей 30.250 € 26.500 € 

троє дітей 34.000 € 30.250 € 

четверо дітей 37.750 € 34.000 € 

Безкоштовність 
навчальних матеріалів 

- коротка інформація - 
 

 



 

 

Як я можу взяти участь у безкоштовному придбанні навчальних 
матеріалів? 
 
Батьки або повнолітні учні повинні до 15 березня кожного навчального року 

подати заяву про звільнення від фінансування підручників до шкільного органу, 

відповідального за школу (об’єднану громаду, сільську громаду,  міську раду, 

районну раду чи приватну організацію). Ви також можете запитати про 

відповідальних контактних осіб відповідального шкільного органу в секретаріаті 

школи вашої дитини. Документи для заявки можна отримати у школі в 

паперовому вигляді. Крім того, ці документи можна знайти в Інтернеті за 

адресою www.LMF-online.rlp.de  і роздрукувати. Заповнену та підписану заяву 

слід надіслати до відповідального шкільного органу вашої школи. 

 

Важливі правила для безкоштовного придбання навчальних матеріалів 
 
У межах безкоштовного придбання навчальних матеріалів потрібно 

дотримуватися наступних правил: 

• Підручники видаються учням або їхнім батькам. Отримання 

підтверджується  документально. 

• При отриманні навчальні матеріали підлягають перевірці на наявність 

пошкоджень. Якщо є будь-які пошкодження, про це слід негайно 

повідомити шкільні органи. 

• З підручниками слід звертатися обережно та повертати їх у 

непошкодженому стані до часу, визначеного керівництвом школи (записи 

та підкреслення заборонено!). 

• Якщо підручники пошкоджені або не повернуті вчасно, відповідальність за 

збитки несуть батьки або учні. 

 

 

До кого я можу звернутися, якщо у мене виникнуть запитання щодо 
безкоштовного придбання навчальних матеріалів? 
 

Якщо у вас виникли запитання щодо безкоштовного придбання навчальних 

матеріалів або вам потрібна допомога у заповненні заявки на безкоштовне 

придбання навчальних матеріалів, співробітники відповідального шкільного 

органу будуть раді допомогти вам. Ви також можете запитати відповідних 

контактних осіб у секретаріаті вашої школи. 

http://www.lmf-online.rlp.de/

