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REGULAMIN UŻYCZENIA UCZNIOM 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. BOLESŁAWA PRUSA  

W MYSŁOWICACH 

SZKOLNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w sprawie 
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 
530) 

§ 1 



  
1.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach zwana dalej 

Użyczającym udostępnia do wypożyczenia szkolny sprzęt komputerowy – Tablety 

Lenovo TAB M10, Model TB-X505L, 2 GB-32GB LTE wraz z oprogramowaniem  i 

Internet mobilny, które stanowią jej własność. 

2. Do wypożyczenia sprzętu uprawnieni są Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów 

zwani dalej Biorącymi w użyczenie w celu zapewnienia im możliwości uczestnictwa 

w nauczaniu na odległość. 

§2 

1. Szkolny sprzęt komputerowy, zwany dalej tabletem, wypożyczany jest Biorącemu 

w użyczenie na czas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość nie dłużej jednak niż do dnia 26 czerwca 2020 r. 

2.Powołana przez Dyrektora szkoły komisja przyznaje w/w sprzęt uwzględniając 

następujące kryteria: 

 a) wielodzietność rodziny – 3 pkt 

 b) niskie dochody na jednego członka rodziny (uczniowie pod opieką 

 MOPS)  – 3 pkt 

 c) niezakupienie w ostatnich 2 latach sprzętu komputerowego w ramach 

 stypendium – 3 pkt 

 d) stosunek do obowiązków szkolnych, w tym realizacja obowiązku  szkolnego 

przed okresem zdalnego nauczania oraz obecna praca w trakcie  nauczania 

zdalnego – 3 pkt. 

3.Wypożyczenie tabletu następuje po podpisaniu przez Biorącego w użyczenie 

umowy użyczenia, zwanej dalej umową (załącznik nr 2 do regulaminu). 

4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, ponoszą pełną odpowiedzialność za 

wypożyczony sprzęt w trakcie całego okresu wypożyczenia, od momentu odbioru 

sprzętu do chwili jego zwrotu. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia 

wypożyczonego sprzętu Biorący w użyczenie ponoszą całkowitą finansową 

odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. 

5.Do odbioru sprzętu zobowiązani są osobiście Biorący w użyczenie po uprzednim 

podpisaniu umowy. 



§3 

1.Zabrania się samodzielnego instalowania i usuwania oprogramowania na 

wypożyczonym sprzęcie. 

2.Zabrania się samodzielnego zmieniania ustawień, które zostały nadane 

przez Administratora. 

3.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu zabrania się samodzielnego 

naprawiania uszkodzeń. 

4.Biorący w użyczenie nie mogą oddać komputera do używania osobie trzeciej. 

5.Po zakończeniu użyczenia Biorący w użyczenie zobowiązani są zwrócić 

Użyczającemu komputer w stanie nie pogorszonym. 

6.Biorący w użyczenie ponosi zwykłe koszty utrzymania wypożyczonego komputera. 

7.Szkoła w każdej chwili ma prawo do sprawdzenia stanu i sposobu 

wykorzystywania wypożyczanego sprzętu. 

8.W przypadku kradzieży komputera, który został wypożyczony Biorący w 

użyczenie niezwłocznie zgłasza ten fakt policji i jednocześnie informuje o tym 

niezwłocznie szkołę. 

§4 

1.Uczeń zobowiązany jest do systematycznej pracy zdalnej z wykorzystaniem 

użyczonego sprzętu. 

2.W przypadku stwierdzenia niewykorzystywania tabletu zgodnie z przeznaczeniem 

Dyrektor szkoły może postanowić o odebraniu sprzętu i przekazaniu innej osobie. 

 

§5 

 

1.Biorący w użyczenie zobowiązany jest do osobistego zwrotu  sprzętu do siedziby 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach w terminie 

przewidzianym w umowie lub na wezwanie Użyczającego. 

2.W chwili zwrotu tabletu podpisany zostanie między Biorącym w użyczenie a 

Szkołą protokół zwrotu sprzętu (załącznik nr 3 do regulaminu). W przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia komputera, fakt ten wraz z opisem uszkodzenia 

odnotowuje się w protokole zwrotu. 



3.W przypadku gdy uszkodzenie powstało z winy Biorącego do używania, obciążany 

jest on kosztami naprawy. 

4.Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień podpisując 

odpowiednie oświadczenie (załącznik nr 1 do regulaminu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


