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REGULAMIN I KRYTERIA BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA I KORZYSTANIA 
ZE SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

UŻYCZENIE 

1) Do bezpłatnego użyczenia sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość mają prawo 
wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu. 

2) Przedmiotem użyczenia może być laptop lub tablet. 
3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Racimierzu może wypożyczyć tablety/laptopy 

rodzicom/prawnym opiekunom, zwanym dalej Użytkownikami. 
4) Użyczenie następuje na wniosek Użytkownika (rodzica/prawnego opiekuna ucznia) i za zgodą 

Dyrektora Szkoły na okres uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, poczynając od 3.04.2020 r. 

5) Wniosek, o którym mowa w p.4, dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronach: 
bip.spracimierz.stepnica.pl i  spracimierz.szkolna.net  

6) W okresie obowiązkowej nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość, 
spowodowanej pandemią COVID – 19, taki wniosek może być przesłany poczta elektroniczną 
na adres: dyrektor.spracimierz@gmail.com  

7) Sprzęt, który otrzymuje Użytkownik (rodzic/opiekun) jest kompletny i sprawny. 
8) Sprzęt jest przypisany indywidualnym numerem (nr seryjny, nr ewidencyjny) do konkretnego 

Użytkownika. 
9) Użytkownik otrzymuje sprzęt do nauki na odległość po uprzednim podpisaniu umowy 

użyczenia. 
10) Decyzje o użyczeniu tabletu/laptopa podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu 

z  wychowawcami.  
11) Ze względu na liczbę posiadanego przez szkołę sprzętu komputerowego, który można użyczyć, 

i która może być mniejsza niż liczba wniosków, wprowadza się kryteria przyznania sprzętu do 
nauki na odległość. 

12) Kryteria określają komu w pierwszej kolejności należy przyznać sprzęt do nauki na odległość.   
13) Pierwszeństwo w otrzymaniu sprzętu do nauki na odległość mają: 

a) rodziny nie posiadające żadnego sprzętu dla swoich dzieci w wieku szkolnym, 
b) rodziny posiadające dwoje i więcej dzieci w wieku szkolnym, które nie są w stanie 

zapewnić każdemu dziecku sprzętu do nauki na odległość, 
c) uczniowie klas starszych, w kolejności: kl. 8, kl. 7, kl. 6, kl. 5, kl. 4, … 

14) Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie zakończenia prowadzenia edukacji na 
odległość lub w dacie wskazanej przez Dyrektora szkoły. 

 

KORZYSTANIE  

1) Uczeń  korzystający ze szkolnego sprzętu jest zobowiązany do używania tego sprzętu wyłącznie 
do kształcenia na odległość.  

2) Użytkownik lub Uczeń może instalować na tablecie/laptopie wyłącznie aplikacje niezbędne do 
realizowania kształcenia na odległość. 

3) Zabronione jest wprowadzanie (dodawanie lub usuwanie) przez Użytkownika lub Ucznia  
jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych oraz 
blokowanie ekranu głównego kodami lub hasłami. 

4) Po zakończeniu okresu użyczenia tabletu/laptopa, przed jego oddaniem w sekretariacie szkoły, 
Użytkownik zobowiązany jest do skasowania prywatnych plików. 
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5) Użytkownik i Uczeń ponosi odpowiedzialność za treści przechowywane na tablecie/laptopie, 
a  także za treści rozpowszechniane w sieci. 

6) Użytkownik tabletu/laptopa oraz Uczeń jest zobowiązany dbać o powierzony mu sprzęt w taki 
sposób, aby nie uległ on zniszczeniu i uszkodzeniu. 

7) Usterki i wady sprzętu, które nie wynikają z winy Użytkownika i Ucznia, będą 
naprawiane/usuwane na koszt szkoły. 

8) Łamanie regulaminu korzystania ze sprzętu przez Ucznia, skutkować będzie wpisaniem uwag 
i  punktów ujemnych przez wychowawcę. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym 
momencie bez podania przyczyny. 

2) Użytkownik zwany rodzicem/prawnym opiekunem  ucznia akceptuje niniejszy regulamin 
w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku. 

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji: 
 w szkole,  
 na stronach: bip.spracimierz.stepnica.pl i  spracimierz.szkolna.net  
 w dzienniku elektronicznym 

 

 

Dyrektor SP w Racimierzu 
Magdalena Ławicka 

03.04.2020 r. 
 


