
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr  25/2019/2020  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania sprzętu komputerowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi 

 

 

REGULAMIN 

wypożyczania sprzętu komputerowego  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi 

1. W ramach prowadzonych zajęć w formie „nauczania zdalnego” Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Starej wsi udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom i nauczycielom  

sprzęt komputerowy. 

2. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do klas I-

VIII i przedszkolaki z oddziałów 0a i 0b. 

3. Możliwością wypożyczenia objęte są zestawy stacjonarne  wraz z wyposażeniem 

dodatkowym (zasilacz, słuchawki, przewód mikro USB). 

4. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia/nauczyciela 

(załącznik nr 1) 

5. Rodzic/prawny opiekun ucznia/nauczyciel akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej 

formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony 

sprzęt. 

6. W razie braku możliwości wypożyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty 

wpływania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku. 

7. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Sekretarza Zespołu 

rodzicowi/prawnemu opiekunowi/nauczycielowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej 

dokumentacji. 

8. Rodzic/prawny opiekun ucznia/nauczyciel zobowiązuje się do osobistego zwrotu 

komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go 

do Sekretarza Zespołu. 

9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia lub 

nauczyciela w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic/prawny opiekun lub nauczyciel, który 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy. 

10. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic/prawny opiekun/nauczyciel 

zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie 

komputera. 

11. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych 

komputera, rodzic/prawny opiekun/nauczyciel ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy. 

12. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania. 



13. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu 

wypożyczenia. 

14. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa 

autorskie. 

15. Zwrot komputera następuje najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2019/2020. 

16. Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor Zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do  Regulaminu wypożyczania sprzętu komputerowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi 

 

 
WNIOSEK 

o wypożyczenie sprzętu komputerowego 

 w związku z prowadzonym „nauczaniem zdalnym” 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby wypożyczającej……………………………………………………. 

 

Numer dowodu osobistego ………. …………………………………………… 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………….. 

 

Klasa ………………… 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem wypożyczania sprzętu 

komputerowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi, akceptuję go i zgłaszam 

wniosek o wypożyczenie komputera na okres określony w regulaminie.  

Jednocześnie oświadczam, że:  

a) nie posiadamy komputera domowego, na którym syn mógłby /córka mogłaby pracować.  

b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie, 

w niezmienionym stanie jak w dniu wypożyczenia, a wszelkie szkody powstałe podczas 

użytkowania komputera w okresie wypożyczenia usunę na swój koszt lub wymienię sprzęt 

na nowy.  

c) w przypadku komputera objętego obowiązującą gwarancją zobowiązuje się do zgłoszenia 

na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.  

 

 

 

 

 

......................................                                               ………………………………………….. 

data złożenia wniosku                                                       czytelny podpis wypożyczającego  
 

 

 

 

 


