R E G U LA M I N
użyczenia laptopów/ modemów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bujnach
zakupionego w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, udostępnia do bezpłatnego
użytkowania uczniom sprzęt komputerowy (laptopy, modemy) pozyskany przez Starostwo
Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020".
2. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptopa lub/i modemu) posiada każdy uczeń
uczęszczający do szkoły i nie posiadający własnego sprzętu komputerowego, głównie pochodzący z
rodziny wielodzietnej, rodziny niepełnej, pozostający w zastępczej pieczy zastępczej, posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego rodzice/opiekunowie prawni mają trudną
sytuację materialną.
3. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy i modemy internetowe.
4. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica /prawnego opiekuna ucznia (Załącznik Nr 1),
za zgodą dyrektora szkoły.
5. Złożenie wniosku o użyczenie nie oznacza obowiązku zawarcia przez dyrektora szkoły umowy
użyczenia.
6. Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły
a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia (Załącznik Nr 2).
7. W razie braku możliwości użyczenia laptopa/modemu obowiązuje kolejka, wg daty przesłania
wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.
8. Przekazanie laptopa/modemu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia.
9. W przypadku użyczenia modemu uczeń korzysta tylko z adresów internetowych związanych
z nauką.
10. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu sprzętu komputerowego
bezpośrednio dyrektorowi szkoły do której uczęszcza uczeń lub osobie przez
dyrektora szkoły upoważnionej.
11. Rodzic/opiekun prawny ucznia nie ponosi odpowiedzialności za zużycie laptopa lub/i modemu
będące następstwem prawidłowego jego używania.

12. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu komputerowego przez ucznia
w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic/opiekun prawny i zobowiązuje się do pokrycia kosztów
naprawy sprzętu lub wymiany na nowy.
13.W przypadku kradzieży sprzętu komputerowego, który został wypożyczony, rodzic/opiekun
prawny ucznia niezwłocznie zgłasza ten fakt policji i jednocześnie informuje o tym szkołę.
14. Sprzęt komputerowy objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje
się do zgłoszenia na bieżąco, na piśmie informacji o zaistniałych problemach
w działaniu sprzętu.
15. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych sprzętu, rodzic/
opiekun prawny ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
16. Zabrania się:
a) instalowania na sprzęcie własnego oprogramowania, poza oprogramowaniem wymaganym dla
uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
b) usuwania oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w dniu wypożyczenia;
c) zmian w konfiguracji urządzenia;
17. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem
działania wywołane przez korzystającego z użyczonego laptopa w sieci informatycznej.
18. W przypadku niedotrzymania przez rodziców/prawnych opiekunów terminu zwrotu sprzętu
komputerowego do szkoły lub nienależytego wykonania obowiązków, użytkownik może, decyzją
dyrektora szkoły, utracić prawo do wypożyczenia sprzętu.
19. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma dyrektor szkoły.
20. Rodzic/ opiekun prawny ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie
brzmienia, w dniu złożenia wniosku.
21. Dyrektor szkoły zarządzeniem wyznacza osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury
wypożyczania sprzętu.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest także na stronie
internetowej szkoły.

