
 

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 

 

Regulamin użyczenia laptopów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym 

 

§1 

W związku z organizacją zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 493) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku 

Wyżnym (zwana dalej Szkołą) użycza uczniom laptopy. 

§2 

1. Możliwość wzięcia w bezpłatne używanie laptopów posiada uczeń uczęszczający do Szkoły 

(zwany dalej Uczniem): 

a) nie posiadający komputera; 

b) posiadający problem z dostępnością do komputera ze względu na liczbę 

domowników pracujących / uczących się zdalnie, co uniemożliwia kształcenie na 

odległość;  

c) pochodzący z rodziny o niskim dochodzie na członka rodziny (w pierwszej kolejności 

laptopy otrzymają osoby o najniższym dochodzie na osobę w rodzinie) 

2. W imieniu ucznia Szkoły działają rodzice lub opiekunowie prawni zwani dalej biorącymi 

w używanie. 

3. Wnioski o użyczenie laptopów będą rozpatrywane według kolejności kryteriów 

wskazanych w ust. 1. 

 

 

 



 

§3 

Przedmiotem użyczenia są laptopy: ASUS Vivobook F512UB oraz DELL Latitude 3400 (zwane 

dalej laptopem) wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka). 

 

§4 

1. Użyczenie następuje na wniosek rodziców / opiekunów prawnych ucznia (załącznik nr 1) 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia  

na okres uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 

2019/20. 

2. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy: 

laptopypspkw@gmail.pl, lub w formie papierowej w sekretariacie Szkoły, bądź za 

pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna 34. 

3. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do złożenia wniosku na każde dziecko 

będące uczniem Szkoły, z zastrzeżeniem, iż każde dziecko powinno zostać zgłoszone na 

osobnym formularzu wniosku. 

 

§5 

Przekazanie przedmiotu użyczenia następuje na podstawie postanowień umowy i  protokołu 

zdawczo—odbiorczego.   

 

§6 

1. Zwrot przedmiotu użyczenia następuje w siedzibie użyczającego i będzie stwierdzony 

protokołem zawierającym w szczególności opis stanu przedmiotu użyczenia w momencie 

jego zwrotu. 

2. Biorący w używanie zobowiązują się do zwrotu komputera w stanie niepogorszonym.  

3. Biorący w używanie nie ponoszą odpowiedzialności za zużycie przedmiotu użyczenia 

będące następstwem prawidłowego używania. 

4. Za szkody powstałe w okresie użyczenia w wyniku nieprawidłowego używania użyczonego 

sprzętu przez ucznia odpowiadają biorący w używanie i zobowiązują się do pokrycia kosztów 

naprawy przedmiotu użyczenia lub zakupu i przekazania użyczającemu nowego,  

o parametrach nie gorszych niż oddany do używania. 
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5.W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, 

rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy. 

§7 

Biorący w używanie zobowiązują się do niezwłocznego zgłaszania na wskazany w §4 ust. 2 

adres poczty elektronicznej informacji o zaistniałych problemach w używaniu użyczonego 

sprzętu oraz ewentualnych awariach lub uszkodzeniach. 

 

§8 

1.Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania. 

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

użyczenia. 

§9 

Jeżeli biorący do używania używa przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z umową albo z 

jego właściwościami lub z przeznaczeniem, jeżeli powierza przedmiot użyczenia innej osobie 

nie będąc do tego upoważnionym przez użyczającego, albo jeżeli przedmiot użyczenia stanie 

się potrzebny użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, 

użyczający może żądać zwrotu rzeczy niezwłocznie. 

 

§10 

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie opublikowania go na 

stronie internetowej szkoły po adresem: spkw.pl 

 


