Załącznik nr 1
Karpacz, dnia……………………..…..….....

Wniosek o zawarcie umowy użyczenia laptopa
niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
1. Wnioskodawca: ....................................................................................................................
(należy podać imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia)

2. Użytkownik: ..........................................................................................................................
(należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której chodzi)

3. Zgłaszam wniosek o zawarcie umowy użyczenia laptopa na okres
od ……………..……………………..………………….. do……………………………………………..……..,
4. Oświadczam, że:
a. nie posiadam komputera, laptopa ani tabletu zdatnego do realizacji zajęć
edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
lub innego sposobu kształcenia,
b. zobowiązuję się do używania wnioskowanego sprzętu wyłącznie na potrzeby
realizacji zajęć edukacyjnych,
c. mam świadomość odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
nieprawidłowego użytkowania urządzenia w trakcie trwania umowy użyczenia
w tym jego uszkodzenie, zniszczenie czy zagubienie,
d. zapoznałem/am* się z treścią Regulaminu 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 będący własnością szkoły i akceptuję
jego postanowienia.

..............................................................
(podpis wnioskodawcy)

Zatwierdzam:
...........................................................
(data, pieczątka, podpis dyrektora)

Kryteria użyczenia sprzętu komputerowego – wypełnia rodzic

Kryterium

Tak

Nie

1. Czy w domu jest sprzęt niezbędny uczniowi do nauki zdalnej?
2. Czy rodzic/opiekun prawny ma możliwości zakupu sprzętu do nauki
zdalnej?
3. Czy dziecko korzystało z komputera podczas ubiegłorocznego zdalnego
nauczania?
4. Czy w związku z użyczeniem sprzętu szkolnego były zastrzeżenia co
do stanu sprzętu? (naprawa, czystość, zniszczenie, uszkodzenie,
zwlekanie z oddaniem sprzętu)
5. Czy dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (min. troje dzieci),
gdzie co najmniej dwoje dzieci jest w wieku szkolnym
i zamieszkuje pod jednym adresem.
6. Czy rodzic/ opiekun prawny przyjmuje odpowiedzialność finansową za
użyczony sprzęt oraz ma możliwość wywiązania się w/w
odpowiedzialności?
7. Czy dziecko ma dostęp do internetu lub rodzic/opiekun prawny
deklaruje instalację łącza internetowego w domu umożliwiającego
naukę zdalną?
8. Czy dziecko posiada do własnej dyspozycji tablet lub telefon
komórkowy?
9. Czy rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko/dzieci?

Ponadto w kryteriach użyczenia sprzętu komputerowego szkoła będzie uwzględniać:
10. Zaangażowanie ucznia w proces dydaktyczny (m.in. dotychczasowa frekwencja na
zajęciach lekcyjnych przed zdalną nauką, aktywny udział ucznia w zajęciach prowadzonych
on-line).
11. Postawa ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów wobec obowiązków
szkolnych, nauczycieli oraz umiejętność odpowiedzialnego korzystania z mienia szkoły.
12. Sytuacje losowe.

..............................................................
(podpis wnioskodawcy)

