
Regulamin wypożyczania komputerów i tabletów otrzymanych w ramach programu 
„Zdalna Szkoła” przez Zespół Szkół nr 1 w Łosicach 

 

§ 1 PODSTAWA PRAWNA I DEFINICJE 

1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa 
jako Beneficjent Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r.poz.1431, z p. zm.) 

2. Użytkownikiem określa się ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach, 
    Biorącym określa się rodzica/prawnego opiekuna ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach 

3.Właścicielem laptopa określa się Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice 

§ 2 ZASADY OGÓLNE 

1. Środki na zakup komputerów i tabletów przeznaczonych do użyczania oraz na 
oprogramowanie do nich, pochodzą z programu rządowego „Zdalna Szkoła”.  

2. O użyczenie komputera lub tabletu mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni 
uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach  

§ 3 WARUNKI UŻYCZENIA LAPTOPA 

1. Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach zwany dalej właścicielem udostępnia do wypożyczenia 
uczniom komputery lub tablety wraz z oprogramowaniem, które stanowią jej własność. Dane 
komputerów i tabletów tj. producent, typ numery fabryczne i inwentaryzacyjne określone są 
w umowie użyczenia /zał.nr 1/.  wyposażone są w kabel zasilający wraz z zasilaczem oraz 
zapakowane w pudełko lub torbę do bezpiecznego przenoszenia. 

2.Do wypożyczenia komputera lub tabletu uprawniony jest rodzic/prawny opiekun ucznia 
Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach, który może jednorazowo wypożyczyć jedno urządzenie 
elektroniczne. 

3.Wypożyczony komputer/tablet ma być wykorzystywany przez Użytkownika wyłącznie do 
celów edukacyjnych.  

4.Wypożyczenie sprzętu komputerowego jest bezpłatne.  

5.Uczeń ustala z nauczycielami prowadzącymi zajęcia celowość skorzystania ze sprzętu  
w domu. 

6.Potrzebę wypożyczenia komputera/tabletu należy zgłosić co najmniej 3 dni przed 
terminem wypożyczenia – zawarcia umowy z przedstawicielem Zespołu Szkół nr 1  
w Łosicach.  



7.Aby wypożyczyć komputer/tablet, rodzice/opiekunowie prawni użytkownika muszą 
osobiście zgłosić się do Szkoły i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym 
regulaminem. 

8.Rodzice/opiekunowie prawni użytkownika 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 
rodzice/opiekunowie użytkownika, ponoszą całkowitą finansową odpowiedzialność za 
wypożyczony sprzęt. 

9.Dokładną datę wypożyczenia i zwrotu określa umowa użyczenia, która stanowi załącznik nr 
4 niniejszego regulaminu. 

10.W przypadku, gdy zamiar wypożyczenia komputera/tabletu zgłosi większa liczba osób 
uprawnionych niż szkoła posiada sprzętu, o wypożyczeniu komputera/tabletu decyduje 
dyrektor szkoły, który opiera swoją decyzję o oświadczenia złożone w procesie rekrutacji 
wniosków do wypożyczenia sprzętu do kształcenia na odległość. 

11.Do odbioru sprzętu zobowiązani są osobiście rodzice/opiekunowie prawni użytkownika 
po uprzednim podpisaniu umowy. 

12.Rodzice/prawni opiekunowie użytkownika zobowiązani są do zwrotu osobiście sprzętu do 
szkoły w terminie przewidzianym w umowie lub na wezwanie Właściciela. W chwili zwrotu 
komputera/tabletu podpisany zostanie między Biorącym, a szkołą protokół odbioru, który 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.  

13.Po odbiorze komputera/tabletu przez Szkolę, zostaje on przekazany do administratora 
sieci w celu sprawdzenia stanu technicznego sprzętu. 

14.Szkoła ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności finansowej Biorącego za ewentualne 
usterki i uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w terminie do 7 roboczych od dnia oddania 
komputera/tabletu do siedziby szkoły. 

15.Rodzice/prawni opiekunowie użytkownika jak i sam użytkownik zobowiązują się do: 
- użytkowania komputera/tabletu zgodnie z jego wymogami technicznymi, 
- zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
- nieudostępniania komputera/tabletu i oprogramowania osobom trzecim, 
- użytkowania komputera/tabletu do celów edukacyjnych zgodnych z realizacją podstawy 
programowej, 
- zgłaszania szkole wszelkich problemów związanych z wypożyczonym sprzętem, 
-maksymalnej dbałości o sprzęt. 

16.Zabrania się samodzielnego instalowania i usuwania oprogramowania na wypożyczonym 
sprzęcie. 

17.Zabrania się naruszania fabrycznych plomb gwarancyjnych i innych oznaczeń  
znajdujących się na wypożyczanym laptopie pod groźbą utraty gwarancji, co skutkuje 
odpowiedzialnością finansową ze strony biorącego. 



18.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu zabrania się samodzielnego 
naprawiania uszkodzeń. 

19.Biorący i użytkownik nie może oddać komputera/tabletu do używania osobie trzeciej. 

20.Po zakończeniu użyczenia biorący i użytkownik obowiązani są zwrócić Właścicielowi 
komputer/tablet wraz z akcesoriami w stanie nie pogorszonym. 

21.Biorący ponosi zwykłe koszty utrzymania wypożyczonego laptopa. 

22.Szkoła w każdej chwili ma prawo do sprawdzenia stanu i sposobu wykorzystywania 
wypożyczanego sprzętu. 

23.W przypadku kradzieży sprzętu komputerowego, który został wypożyczony 
rodzic/opiekun prawny użytkownika niezwłocznie zgłasza ten fakt policji i jednocześnie 
informuje o tym niezwłocznie szkołę. 

25.W przypadku niedotrzymania przez rodziców/prawnych opiekunów użytkownika terminu 
zwrotu komputera/tabletu do szkoły lub nienależytego wykonania obowiązków, o których 
mowa w § 3 pkt. 12 i 13 niniejszego regulaminu, użytkownik może, decyzją dyrektora szkoły, 
utracić prawo do ponownego wypożyczenia komputera/tabletu. 

25.W przypadku nieterminowego zwrotu sprzętu – termin określony w umowie lub na 
wezwanie szkoły - rodzice/prawni opiekunowie użytkownika wniosą opłatę z tytułu kary 
umownej w wysokości 25 zł za każdy dzień zwłoki. 

26.W szczególnych wypadkach Szkoła ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu 
komputerowego. 

27.Decyzję o wypożyczeniu sprzętu podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy 
klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego. 

28.Datę i godzinę wypożyczenia ustala pracownik zajmujący się wypożyczaniem 
komputerów/tabletów. 

29.Osobę do przeprowadzania procedury wypożyczania komputera/tabletu dyrektor 
wyznacza odrębnym pismem-upoważnieniem. 

 

§ 4 REGULAMIN UZGODNIONO Z PRZEDSTAWICIELAMI RADY RODZICÓW,  
RADY PEDAGOGICZNEJ I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

 

§ 5 NINIEJSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 27 KWIETNIA 2020 R. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczenia sprzętu komputerowego 
 w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach 

 

W N I O S E K  
o wypożyczenie sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła” 

 

 

...................................... 
data złożenia wniosku 

................................................................................................... 
Imię i nazwisko osoby wypożyczającej: rodzic/opiekun prawny 

 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………. 

numer PESEL   ………………………………………………………………………. 

szkoła i klasa   ………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem wypożyczenia sprzętu 
komputerowego w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach, w ramach programu „Zdalna Szkoła”, 
akceptuję go i zgłaszam wniosek o wypożyczenie komputera na okres określony  
w umowie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

a) mój syn/córka nie posiadają komputera/tabletu na którym mógłby/mogłaby uczyć się  
w ramach kształcenia na odległość. 
b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie, 
w niezmienionym stanie jak w dniu wypożyczenia, a wszelkie szkody powstałe podczas 
użytkowania komputera/tabletu w okresie wypożyczenia pokryję na swój koszt. 
c) w przypadku komputera/tabletu wypożyczonego, zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie 
informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera. 

 

......................................................... 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

....................................... 

…………………………………………………………………………………         Podpis dyrektora szkoły 
 producent, typ, numer fabryczny i inwentaryzacyjny 



Załącznik nr 2 do Regulaminu wypożyczenia sprzętu komputerowego 
 w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  
o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji w sprawie 

wypożyczenia sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła” 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem wypożyczenia 
sprzętu komputerowego w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach i akceptuję jego zasady. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
czytelny podpis wypożyczającego 

 

Dane kontaktowe: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania/pobytu 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
telefon kontaktowy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celu 
realizacji postanowień zawartych w regulaminie wypożyczenia sprzętu komputerowego  
w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach. 
  

 

……….…………………………………………………... 
     data i podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu wypożyczenia sprzętu komputerowego 
 w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E     R E K R U T A C Y J N E  
wypożyczenia sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła” 

 

1. Łączna liczba członków rodziny - 
 

2. Liczba dzieci w wieku szkolnym ( w tym na studiach) - 
 

3. Liczba członków rodziny wykonujących pracę zdalną – 
 

4. Łączna liczba urządzeń (komputer, tablet, telefon z systemem operacyjnym 
Android lub tożsamym) w gospodarstwie domowym –  

 
5. Dostęp do Internatu – TAK/NIE  
 

6. Dostęp do Internetu inny niż w telefonie – TAK/NIE  
 

7. Przybliżony dochód na jednego członka rodziny –  

 
8. Rodzic samotnie sprawujący opiekę nad dzieckiem – TAK/NIE 

 

 Oświadczam, że powyższy dokument wypełniłam/em zgodnie z prawdą  
i rozumiem, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.  
Artykuł 233 §6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 wraz  
z późniejszymi zmianami), przewiduje odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego 
oświadczenia, które ma służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.  
 

…………………………………………………………….. 
data i podpis składającego oświadczenie 



Informacja końcowa: 

Załącznik nr 4 ( umowa wypożyczenia sprzętu komputerowego) 
Załącznik nr 5 ( protokół odbioru sprzętu komputerowego) 

w ramach Regulaminu wypożyczania komputerów i tabletów otrzymanych w ramach 
programu „Zdalna Szkoła” przez Zespół Szkół nr 1 w Łosicach zostanie przedstawiony 
osobom wyłonionym w drodze rekrutacji wniosków. 

WAŻNE:  

1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach wnioskują  
                 o wypożyczenie komputerów. 

2. Rodzice uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach wnioskują 
      o wypożyczenie tabletów. 

 

Terminarz pobierania, składania i rekrutacji wniosków, a także odbioru sprzętu 
komputerowego w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach: 

 1. 23.10.2020 r. - Regulamin wraz załącznikami zostaje umieszczony na stronie Internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach, a także I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach. 
- wnioski należy pobrać z w/w stron 

2. Do dnia 27.10.2020 r. do godziny 14:00 - I tura składania wniosków 
- wnioski składamy w formie papierowej, w budynku szkoły do pojemnika z napisem 
„KORESPONDENCJA” 

3. 27.10.2020 r.  po godzinie 15.00– posiedzenie komisji postępowania rekrutacyjnego 

4. 28.10.2020 r. – wydawanie przyznanego sprzętu od godziny 14:30- 15:30 

5. Do dnia 30.10.2020 r. do godziny 14:00 – II tura składania wniosków 
- wnioski składamy w formie papierowej, w budynku szkoły do pojemnika z napisem 
„KORESPONDENCJA” 

6. 30.10.2020 r. po 15:00 - posiedzenie komisji postępowania rekrutacyjnego 

7.  03.11.2020 r. – wydawanie przyznanego sprzętu od godziny 14:00-15:00 

 

Opracował i zatwierdził do realizacji: 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach 


