
 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie 
ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów, tel. 67 263 34 86/87,  

_________________________________________________________________________________________ 
www.sp3zlotow.pl  NIP 767 15 42  737 

kancelaria@sp3zlotow.pl  REGON 000701412 

 

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów 

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) Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Złotowie (zwana dalej Szkołą) w porozumieniu z organem prowadzącym (Gmina 

Miasto Złotów) udostępnia do bezpłatnego użyczenia uczniom laptopy. 

2. Możliwość użyczenia laptopa ma rodzic/prawny opiekun ucznia/uczennicy uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Złotowie, którego dziecko nie posiada komputera/laptopa domowego,  

a rodzic/prawny opiekun nie ma możliwości zaopatrzenia go w stosowny sprzęt. Informację o tej sytuacji 

składa rodzic/ prawny opiekun dziecka w stosownym oświadczeniu. 

3. Możliwością użyczenia objęte są laptopy wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, instrukcja 

obsługi). 

4. Użyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1  

do regulaminu), po akceptacji komisji powołanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

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

odległość, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych bieżącego 

roku szkolnego. 

5. Rodzic / prawny opiekun ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującym brzmieniu, w dniu 

złożenia wniosku. 

6. W razie braku możliwości użyczenia wszystkim zainteresowanym obowiązuje kolejka. Istnieje 

możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku. 

7. Po uzyskaniu zgody Komisji komputer wydawany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora szkoły 

rodzicowi / prawnemu opiekunowi, a fakt ten jest odnotowywany w stosownej dokumentacji – poprzez 

zawarcie umowy użyczenia laptopa. 

8. Rodzic/ prawny opiekun ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie 

niepogorszonym do osoby upoważnionej przez Dyrektora szkoły w terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora szkoły. Rodzic nie ponosi odpowiedzialności za zużycie komputera będące następstwem jego 

prawidłowego używania. 

9. Wypożyczony laptop ma być wykorzystywany przez Użytkownika (ucznia) wyłącznie  

do celów edukacyjnych. 

10. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania komputera przez ucznia  

w okresie użyczenia odpowiada rodzic / prawny opiekun i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy 

komputera lub jego wymiany na nowy. 

11. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic \ prawny opiekun zobowiązuje  

się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera. 

12. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic 

ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy. 

13. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania. 

14. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu użyczenia. 

15. Zabrania się przekazywania laptopa do użytkowania osobie trzeciej. 

16. Dyrektor szkoły ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera bez podania przyczyny. 

17. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym 

momencie, bez podania przyczyny. 

18. Wniosek o użyczenie szkolnych laptopów zostanie rozesłany na adresy poczty elektronicznej uczniów, 

które są w zasobach szkoły. 

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

http://www.sp3zlotow.pl/
mailto:kancelaria@sp3zlotow.pl


     
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu      ……………………. 
             (data złożenia wniosku) 

 

WNIOSEK 
 

o użyczenie sprzętu komputerowego w ramach kształcenia na odległość organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 3 w Złotowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 z późn. zm.). 

 

…………………………………………………………….…  
           imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/ nauczyciela                                          numer PESEL  

……………………………………………………… 
                                          numer kontaktowy 

 

Dzieci w wieku szkolnym (dotyczy wyłącznie uczniów Szkoły Podstawowej nr 3): 

 

………………………………………………………  ……………………… 
     imię i nazwisko ucznia            klasa 

 

………………………………………………………  ……………………… 
     imię i nazwisko ucznia            klasa 

 

………………………………………………………  ……………………… 
     imię i nazwisko ucznia            klasa 

  

………………………………………………………  ……………………… 
     imię i nazwisko ucznia            klasa 

 

………………………………………………………  ……………………… 
     imię i nazwisko ucznia            klasa 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji 

przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia w szczególności komputera (laptopa) w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie, 

akceptuję go i zgłaszam wniosek o użyczenie laptopa na okres organizacji przez szkołę kształcenia na 

odległość. Jednocześnie oświadczam, że: 

a) nie posiadam komputera domowego lub laptopa, na którym syn/córka* mógłby/mogłaby* pracować 

(w przypadku nauczycieli: na którym mógłbym/mogłabym pracować*); 

b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym terminie, w niezmienionym stanie jak w dniu 

użyczenia, a wszelkie szkody powstałe podczas użytkowania laptopa w okresie użyczenia usunę  

z zapisami umowy użyczenia; 

c) w przypadku sprzętu objętego obowiązującą gwarancją zobowiązuję się do zgłoszenia na piśmie 

informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie sprzętu. 

 

________________________     ……………………………. 

*niepotrzebne skreślić                            (podpis) 

 

ZATWIERDZAM: 

 

           


