
      
 
 
Regulamin użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu " Zdalna Szkoła" 

wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I 

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach” 

 

§ 1 

Przedmiotem użyczenia są laptopy nabyte przez Gminę Ostrów w ramach projektu " 

Zdalna Szkoła" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 

     

§ 2 

1. Warunkiem użyczenia jest złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

dyrektorowi szkoły do której uczeń uczęszcza wraz z oświadczeniem o nie posiadaniu 

przez ucznia własnego komputera, laptopa lub tabletu (załącznik nr 1). 

2. Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy dyrektorem 

szkoły a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia (załącznik nr 2). 

3. Złożenie wniosku o użyczenie nie oznacza obowiązku zawarcia przez dyrektora 

szkoły umowy użyczenia. 

4. W razie braku możliwości użyczenia laptopa obowiązuje kolejka, wg daty przesłania 

wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku. 

 

§ 3 

1. Przekazanie laptopa następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia. 

2. Strony umowy użyczenia przed wydaniem laptopa sporządzają protokół zdawczo 

odbiorczy. 

 

§ 4 



      
1. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do zwrotu użyczonego laptopa w 

stanie niepogorszonym bezpośrednio dyrektorowi szkoły do której uczęszcza uczeń 

lub osobie przez dyrektora szkoły upoważnionej. 

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia nie ponosi odpowiedzialności za zużycie laptopa 

będące następstwem prawidłowego jego używania. 

3. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, 

zniszczenie, utratę bądź kradzież użyczonego laptopa i zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów naprawy urządzenia lub wymiany na nowe. 

 

§ 5 

1. W przypadku naruszenia zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych użyczonego laptopa 

rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy bądź jego 

naprawy. 

2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu użyczonego sprzętu rodzic/opiekun prawny 

ucznia ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi szkoły szczególnie  

w sytuacji gdy urządzenie jest w okresie gwarancji. 

 

§ 6 

1. Zabrania się instalowania na laptopie własnego oprogramowania, poza 

oprogramowaniem wymaganym dla uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

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

użyczenia. 

3. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne  

z prawem działania wywołane przez użyczonego laptopa w sieci informatycznej. 

 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Regulamin dostępny jest 

również na stronie internetowej szkoły. 


