Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego uczniom i nauczycielem
na potrzeby zdalnego nauczania
1. W ramach programu „Zdalna Szkoła” Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w
Ożarowie udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom oraz nauczycielom sprzęt
komputerowy.
2. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do szkoły i nie
posiadający komputera domowego lub mający utrudniony dostęp do komputera (zwany dalej
uczniem).
3. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia i za zgodą Dyrektora
szkoły na okres nauki zdalnej.
4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu
złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
5. W razie braku możliwości wypożyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty wpływania
wniosków.
6. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego
upoważnioną rodzicowi /prawnemu opiekunowi.
7. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go
otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.
8. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie
wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub
wymiany na nowy.
9. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na
piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
10. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera,
rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
11. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
12. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu
wypożyczenia.
13. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa
autorskie.
14. Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
15. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor
szkoły.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
17. Użyczenie odbywa się na warunkach określonych we wzorze umowy.

Ożarów ……………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
adres i tel. kontaktowy

Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego na potrzeby zdalnego
nauczania

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Anny i Andrzeja Nowaków
w Ożarowie

Zwracam się z prośbą o użyczenie laptopa dla mojego syna/córki
…………………………………………………………………………………………….. ucznia/uczennicy klasy …………………..
na potrzeby zdalnego nauczania.
Prośbę swą motywuję trudnościami w dostępie do odpowiedniego sprzętu w domu.

Podpis rodzica/opiekuna ……………………………………………………….

Potwierdzam zapoznanie się z „Regulaminem wypożyczenia sprzętu komputerowego uczniom i
nauczycielem na potrzeby zdalnego nauczania” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Podpis rodzica/opiekuna ……………………………………………………….

Umowa użyczenia nr ……………../2020
Zawarta w dniu ………………………….... 2020 r pomiędzy:
Szkołą Podstawową im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły,
Krystynę Wawrętą zwanym dalej Użyczającym, a
rodzicem ucznia …………………………..…………….…….. Panem/Panią …………………..…………..….…. zamieszkałym
......……………………….………., zwanym dalej Biorącym do używania.
§ 1. 1. Użyczający przekazuje Biorącemu do używania w nieodpłatne używanie na czas nauki zdalnej laptopa
…………………………. numer seryjny: …………….
2.

Użyczający
w ust. 1.

oświadcza,

że

jest

właścicielem

ww.

sprzętu,

o

którym

mowa

3.

Sprzęt oddany przez Użyczającego w nieodpłatne używanie służy do nauki zdalnej Biorącego do używania.

4.

Biorący do używania oświadcza, że przekazany w użyczenie sprzęt jest w dobrym stanie technicznym,
przydatnym do używania.

§ 2. Biorący do używania nie może używać mienia niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności oddawać
innym osobom w najem lub użyczenie bez zgody Użyczającego.
§ 3. 1. Wszelkie koszy związane z utrzymaniem sprzętu, łącznie z bieżącymi naprawami i remontami,
wynikającymi z eksploatacji sprzętu, ponosi Użyczający.
2. Biorący do używania zobowiązuje się utrzymywać sprzęt w należytym stanie technicznym.
§ 4. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przekazanego w użyczenie sprzętu:
1.

jeżeli Biorący do używania używa sprzętu sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,

2.

jeżeli Biorący do używania przekaże mienie osobie trzeciej w najem lub użyczenie bez zgody Użyczającego.

§ 5 .Użyczający zastrzega możliwość rozwiązania umowy za tygodniowym wypowiedzeniem.
§ 6. Biorący do używania zastrzega możliwość zwrotu przedmiotu użyczenia w każdym czasie z uwzględnieniem
interesów Użyczającego oraz po zakończeniu czasu zdalnego nauczania.
§ 7. Niniejszym strony zgodnie stwierdzają, że wydanie przedmiotu użyczenia, o którym mowa w § 1 ust 1,
następuje w dniu podpisania umowy.
§ 8.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
.....................
Użyczający

.....................
Biorący do używania

