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1. Отримання інформації щодо Загальних умов договору та 
платіжної інформації 

Як батьки чи законні опікуни, на початку навчання ви отримаєте від школи документ, 
що містить інформацію щодо Загальних умов договору про надання цифрових кінцевих 
пристроїв від Федерального уряду та про сплату особистого внеску. Зразок шаблону 
цього документа можна знайти за посиланням https://digitaleslernen.oead.at/muster-
avb-zahlungsinfo  

У цьому документі ви знайдете платіжні реквізити, а також посилання на онлайн-
форму https://prs.digitaleslernen.gv.at (рис. 1) для підтвердження Загальних умов 
договору,  сплати особистого внеску та подання запиту на звільнення від сплати. 

2. Підтвердження Загальних умов договору, сплата 25 % 
особистого внеску чи запит на звільнення від сплати  

Для підтвердження Загальних умов договору, сплати особистого внеску чи для 
подання запиту на звільнення від сплати перейдіть за наступним посиланням: 
https://prs.digitaleslernen.gv.at  
Відкриється ця сторінка:  

 
Рис. 1. Стартова сторінка prs.digitaleslernen.gv.at  

https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo
https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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• Введіть в онлайн-форму спочатку свої платіжні реквізити (рис. 2).  
Платіжні реквізити (макс. 17 знаків; тільки числа та маленькі літери) ви знайдете в 
платіжній інформації, яку ви отримали від школи. Звертаємо вашу увагу, що літера 
«l» — це маленька «L», а не велика «i». Аналогічно, символ «0» завжди та 
виключно є цифрою нуль, а не великою літерою «o». 

 
Рис. 2. Введення платіжних реквізитів 

2.1. Розкриття основних даних 

• Потім введіть свої персональні дані (рис. 3).  

• Переконайтеся, що ви правильно ввели всі дані!  

 
Рис. 3. Введення основних даних (дані батьків або законних опікунів) 
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• Особливо важливо двічі переконатися, що адреса електронної пошти введена 
правильно. Тому перевірте її особливо ретельно! Якщо адреса електронної пошти 
не буде введена двічі однаково, у формі з’явиться повідомлення про помилку.  

• Вводьте дату народження точно в наведеному форматі (ДД.ММ.РРРР), щоб 
система правильно розпізнала її. Це особливо важливо, якщо ви залишаєте форму, 
наприклад, після підтвердження Загальних умов договору, і переходите до неї 
знову пізніше. Для того щоб повторно заповнити форму з платіжними реквізитами, 
вам необхідно буде звірити дату свого народження з датою, яку ви ввели під час 
першого заповнення форми. 

• Суттєву роль відіграє також адреса проживання: якщо, наприклад, електронні 
листи з якихось причин не можуть бути доставлені вам, буде здійснено поштове 
відправлення. Тому також особливо важливо, щоб адреса була вказана правильно. 
Отже, щоб адреса була прийнята, вона має обов’язково складатися з букв і цифр. 
Укажіть країну свого проживання в полі «Країна».  

• Із прикладом правильно заповненої форми можна ознайомитися тут (рис. 4): 

 
Рис. 4. Правильно заповнена форма 
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2.2. Підтвердження Загальних умов договору 

Інформаційна скринька:  

Школам доручено передавати цифровий пристрій лише за умови, що батьки чи законні 
опікуни підписали Загальні умови договору. Погоджуючись із Загальними умовами 
договору, ви зобов’язуєтеся сплатити особистий внесок у розмірі 25 % від суми, 
сплаченої Федеральним урядом за цифровий пристрій (див. також §  5 абз. 2 SchDigiG). 
Це сума становить близько 100 євро та може дещо відрізнятися залежно від типу 
пристрою.  
Докладнішу інформацію щодо вартості пристроїв залежно від типу пристрою ви 
знайдете за посиланням digitaleslernen.oead.at/geraete. 

• На наступному етапі підтвердьте Загальні умови договору в електронному вигляді 
(рис. 5). Підтвердження Загальних умов договору є обов’язковою умовою для 
отримання пристрою!  

 
Рис. 5. Підтвердження Загальних умов договору 

ВАЖЛИВО! Підтвердження Загальних умов договору тепер також зобов’язує до сплати 
особистого внеску! 

Далі вам необхідно сплатити особистий внесок (див. главу 2.3.) АБО подати запит на 
звільнення від сплати особистого внеску (див. главу 2.4.). 

ПРИМІТКА. Якщо ви вже сплатили особистий внесок поза онлайн-формою, наприклад, 
за допомогою платіжної квитанції чи онлайн-банкінгу, вам не потрібно повторно 
здійснювати платіж через онлайн-форму. У такому разі ви можете вийти з системи 
після підтвердження Загальних умов договору, натиснувши синю кнопку «Вийти з 
системи» (див. угорі праворуч) та закрити онлайн-форму. Отже, підтвердження 
Загальних умов договору було успішно здійснено. У разі потреби можна перевірити, чи 
здійснено підтвердження Загальних умов договору, ввійшовши до форми повторно 
(див. главу 2.5.). 
  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/geraete


Допомога законним опікунам 30.11.2022 Стор.     6  

2.3. Сплата особистого внеску 

Якщо можливо, використовуйте платіжну онлайн-функцію в онлайн-формі.  

ВАЖЛИВО! Якщо ви вже сплатили особистий внесок поза онлайн-формою, наприклад, 
за допомогою платіжної квитанції чи онлайн-банкінгу, вам не потрібно повторно 
здійснювати платіж через онлайн-форму. У такому разі ви можете вийти з системи 
після підтвердження Загальних умов договору, натиснувши синю кнопку «Вийти з 
системи» (див. угорі праворуч) та закрити онлайн-форму. 

У разі сплати через онлайн-форму необхідно виконати такі кроки:  

• Дотримуйтеся терміну сплати, який становить 3 тижні з дати надання платіжної 

інформації.  

• Перед сплатою через онлайн-форму введіть адресу електронної пошти, на яку буде 

надіслано підтвердження після здійснення платежу. Однак це поле не є 

обов’язковим для заповнення. Якщо ви не заповните його, ви не отримаєте 

підтвердження здійснення платежу. 

• Натисніть на Сплатити онлайн. 

• Для сплати особистого внеску через онлайн-форму доступні наступні способи:  
− Кредитна картка (VISA чи Mastercard) 
− Онлайн-банкінг (переказ через систему EPS) 

• Після здійснення сплати відкриється нова сторінка з текстом «Сплата особистого 
внеску успішно здійснена» (рис. 6) та на вказану вами адресу електронної пошти 
надійде підтвердження, якщо ви її вказали. 

 
Рис. 6. Сплата успішно здійснена 

ПРИМІТКА. Звичайно, ви можете сплатити особистий внесок в інший спосіб, наприклад, 
за допомогою платіжної квитанції чи онлайн-банкінгу. Під час сплати особистого внеску 
обов’язково вказуйте платіжні реквізити, що надруковані на платіжній інформації, а 
також дотримуйтеся терміну сплати, який становить 3 тижні з дати її надання! Якщо ви 
сплачуєте особистий внесок через онлайн-банкінг, ви можете використати QR-код для 
переказу, надрукований на платіжній інформації. Після цього платіжна інформація буде 
автоматично перенесена до платіжної маски вашого онлайн-банкінгу. 

Для того щоб максимально уникнути помилок у призначенні платежу для вашої дитини, 
надайте перевагу сплаті через цю онлайн-форму!  
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2.4. Звільнення від сплати особистого внеску 

• Федеральний закон про фінансування цифровізації шкільної освіти («SchDigiG») 
передбачає змогу звільнення від сплати особистого внеску. Підстави для звільнення 
можна знайти за посиланням digitaleslernen.oead.at/befreiung 

• У разі відповідності критеріям, натисніть на кнопку «Подати заяву про звільнення від 

сплати власної частки», щоб надати запит на звільнення від сплати особистого 
внеску (рис. 7). 

 
Рис. 7. Надання запиту на звільнення 

• Тепер вам буде запропоновано ввести персональні дані ще раз. Якщо ви 
здійснюєте цей крок безпосередньо після заповнення основних даних та 
підтвердження Загальних умов договору, персональні дані будуть уже попередньо 
заповнені на цій сторінці. Якщо ви повторно ввійшли в онлайн-форму, заповніть ці 
дані ще раз (рис. 8). 

ПРИМІТКА. Як й у ситуації з розкриттям основних даних (див. главу 2.1.), 

переконайтеся, що всі дані введено правильно. 
 

https://digitaleslernen.oead.at/befreiung
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Рис. 8. Персональні дані на етапі звільнення від сплати особистого внеску 

• Виберіть причину звільнення, яка застосовується до вашого запиту (рис. 9), і 
завантажте один або кілька офіційних документів (підтверджень) як доказ того, 
що причина звільнення застосовується.  

ВАЖЛИВО!  

• Усі сторінки офіційного документа (підтвердження) мають бути завантажені. Для 
надання запиту можуть бути використані лише повні підтвердження щодо 
отримання однієї з вищезазначених пільг (підстав для звільнення).  

• Запити на звільнення можна надавати виключно через онлайн-форму: 
https://prs.digitaleslernen.gv.at  

• Одна з підстав для звільнення має діяти на момент надання запиту!  

• Це означає, що на день звернення ви вже маєте отримувати мінімальний дохід або 

іншу з передбачених законом підстав для звільнення! Важливо, щоб ви 
завантажили всі сторінки свого підтвердження, оскільки в іншому разі запит на 
звільнення не може бути позитивно узгодженим! Запити на звільнення мають бути 
надані до 1 грудня відповідного року (а саме до 23:59, 30 листопада). 

https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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Рис. 9. Вибір підстав для звільнення 

• Підтвердьте обов’язкові поля, позначені символом «*», та натисніть на Надати 
запит на звільнення (рис. 10). 

 
Рис. 10. Завантаження підтверджувальних документів і підтвердження обов’язкових полів 

• Щойно ви успішно надасте запит на звільнення, ви отримаєте підтвердження на 
вказану вами адресу електронної пошти. До того ж з’являється нова сторінка з 
текстом «Ми отримали ваш запит на звільнення»  (рис. 11). 

 
Рис. 11. Запит на звільнення успішно надано 
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• Якщо ви забули завантажити всі сторінки офіційного документа чи хочете подати 
додаткові документи, ви можете зробити це, повторно ввійшовши у форму (див. 
главу 2.5.) та додавши свої документи в розділі «Надання додаткових 
підтверджувальних документів» (рис. 12). Умовою для завантаження додаткових 
документів є те, що Федеральне контрольно-ревізійне управління (BHAG) ще не 
надіслало на вказану вами електронну чи поштову адресу жодної інформації про 
схвалення, відхилення чи подальшу зміну вашого запиту. 

   
Рис. 12. Надання додаткових підтверджувальних документів 

• Федеральне контрольно-ревізійне управління (BHAG) повідомить вас  на вказану 
вами електронну чи поштову адресу, якщо ваш запит буде схвалено чи відхилено, 
або якщо потрібно буде внести зміни.  

• Якщо необхідно внести зміни до вашого запиту, також додайте свої документи в 
розділі «Надання додаткових підтверджувальних документів» (рис. 12). Відповідну 
інформацію щодо статусу свого запиту ви побачите на вкладці «Звільнення» 
онлайн-форми. 
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2.5. Повторний вхід в онлайн-форму 

Якщо ви вже одного разу виконували вхід і бажаєте повторно заповнити форму пізніше, 
для верифікації вам треба ввести дату народження (батьків або законних опікунів), яку 
ви раніше вводили під час підтвердження Загальних умов договору (рис. 13). 

 
Рис. 13. Введення для верифікації дати народження 

3. Постачання та передача приладів школі, початок 
гарантійного терміну експлуатації 

Постачання пристроїв відбувається до вашої школи. З моменту передачі пристроїв 
постачальником школі починається гарантійний термін експлуатації пристроїв, який 
становить чотири роки. Ви отримаєте документ про передачу, в якому буде вказана 
інформація про пристрій, серійний номер і платіжні реквізити. Ці дані (серійний номер, 
платіжні реквізити) знадобляться вам для подальшої організаційної обробки, 
наприклад, у разі виникнення гарантійних претензій. Серійний номер пристрою 
забезпечує чітке закріплення пристрою за вашою дитиною, що також документально 
підтверджується школою. Тому переконайтеся, що ви зберігаєте документ про 
передачу в надійному місці і, якщо необхідно, маєте його під рукою протягом багатьох 
років після випуску, щоб пред’явити гарантійну претензію. 
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4. Передача пристроїв учням/ученицям й укладення договору 
страхування за бажанням 

Якщо ви підтвердили Загальні умови договору, ваша дитина отримає пристрій від 
школи!  

Батькам або законним опікунам не потрібно повідомляти школу, якщо вони вже 
сплатили за пристрої чи надали запит на звільнення від сплати!  

Передача пристроїв зазвичай відбувається в класній кімнаті. Після здійснення сплати чи 
звільнення від сплати ваша дитина також отримує право власності на пристрій під час 
його передачі. Пристрої залишаються власністю учнів/учениць, навіть після закінчення 
школи чи зміни навчального закладу. 

Це майно з цільовим призначенням: пристрій, як і раніше, призначений для 
використання як робочого інструменту в сенсі шкільних уроків. Відповідальність за 
пристрій також переходить до учнів/учениць і їхніх батьків і законних опікунів із правом 
власності, пристрій має бути готовим до використання на уроках. У разі поломки 
пристрою батьки та законні опікуни мають повідомити про гарантійний випадок або 
замовити ремонт. Рекомендується оформити страхування; це є обов’язком батьків або 
законних опікунів. 
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5. Використання приладів на уроках і вдома 

Використання пристрою робить можливим сучасне викладання уроків, сприяючи 
персоналізованому навчанню, враховуючи сучасний світ вашої дитини та пропонуючи 
багато можливостей для розробки уроків. Ваша дитина також може користуватися 
пристроєм удома. Зверніть увагу на численні поради від Saferinternet.at! 
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