Regulamin
użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu
„Zdalna Szkoła i ,,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” oraz
innych laptopów będących własnością szkoły.
§1
Przedmiotem użyczenia są laptopy nabyte przez Miasto Karpacz przekazane Szkole Podstawowej
im. Ratowników Górskich w Karpaczu w ramach projektu „Zdalna Szkoła" i ,,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” oraz inne
laptopy będące własnością szkoły.
§2
1. Warunkiem użyczenia sprzętu jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia
dyrektorowi szkoły kompletnego wniosku o zawarcie umowy użyczenia laptopa (załącznik
nr 1).
2. Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły
a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia (załącznik nr 2).
3. Jednej rodzinie przysługuje prawo do złożenia tylko jednego wniosku.
4. Wnioski można składać od dnia, w którym ogłoszono datę wprowadzenia nauczania zdalnego.
5. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decydują kryteria oraz kolejność dostarczenia wniosku.
6. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 – 15.00 lub drogą
elektroniczną.
7. Złożenie wniosku o użyczenie nie oznacza obowiązku zawarcia przez dyrektora szkoły umowy
użyczenia.
§3
1. Przekazanie laptopa następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia.
2. Strony w umowie użyczenia przed wydaniem laptopa określają jego cechy indywidualne,
np.: model, numer, seria.
3. Strony umowy użyczenia przed wydaniem laptopa sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy
(załącznik nr 3).
§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 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. 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.
3. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne
z prawem działania wywołane przez użyczonego laptopa w sieci informatycznej.
§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Karpacz, 01.09.2021 r.
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(podpis dyrektora szkoły)

