
REGULAMIN 

 

użyczenia uczniom sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego 

w Szkole Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Kaliszu 

 
 

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 ) 

oraz w oparciu o   przepisy  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 i 1495)  
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Kaliszu określa zasady wypożyczania 

uczniom uczęszczającym do szkoły sprzęt komputerowy.  
 

 

Zasady ogólne 

 
1. Sprzęt komputerowy użycza się  uczniom  uczęszczającym do Szkoły Podstawowej nr 6 w 

Kaliszu .niezależnie od wieku i klasy, do której uczęszcza. 

 
2. Sprzęt komputerowy użycza się uczniom, którym jego brak uniemożliwia uczestniczenie w 

realizacji nauczania zdalnego prowadzonego na odległość. Podstawowym kryterium 

przyznawania sprzętu jest wielodzietność rodziny ucznia, dodatkowo brane są  pod 

uwagę : liczba dzieci w wieku szkolnym ucząca się w Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu, 

brak w domu ucznia sprzętu komputerowego. 

 

3. Decyzję w sprawie użyczenia uczniom sprzętu komputerowego podejmuje dyrektor szkoły, po 
konsultacji z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, rodzicami. 

 

4. Użyczenie sprzętu komputerowego stosuje się wyłącznie w celach realizacji procesu 
dydaktyczno-wychowawczego prowadzonego w formie kształcenia na odległość – nauczania 

zdalnego. Użyczony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych w 

ramach projektu „Zdalna szkoła". 

 

5. Użyczenie może dotyczyć sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dodatkowym np. 

zasilacz, myszka, słuchawki itp. 

 

6. Użyczenie następuje w drodze umowy cywilnej określającej przedmiot użyczenia oraz 
odpowiedzialność obu stron.  

 

7. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o użyczeniu sprzętu komputerowego za zgodą rodziców/ 

prawnych opiekunów ucznia. 
 

8. Dyrektor szkoły użycza uczniom sprzęt komputerowy bezpłatnie. 

 

9. Rodzic zapoznaje się z Regulaminem użyczenia uczniom sprzętu komputerowego na okres 

nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Kaliszu, podczas 
podpisywania umowy użyczenia. 

 

10. Regulamin użyczenia zamieszczony jest na stronie internetowej Szkoły 

 

 

 



 

 

Przekazanie sprzętu 
 

1. Przekazanie sprzętu komputerowego odbywa się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 6, po 

uprzednim podpisaniu umowy. 
 

2. Odbioru sprzętu komputerowego i jego zwrotu dokonuje, niezależnie od wieku ucznia, jego 

rodzic/ prawny opiekun, który umowę podpisał. 

 
 

Zabezpieczenie sprzętu, użytkowanie 

 
1. .Korzystający z użyczonego  sprzętu  uczeń, zobowiązany jest do jego poszanowania i 

używania wyłącznie  zgodnie z  jego przeznaczeniem. 

 
2. Samowolne instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub 

podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest 

zabronione. 

 
3. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania oraz uruchamiania 

jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.  

 
4. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze 

przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innych zakazanym przez prawo (na 

większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób 

automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem). 
 

5. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i 

zapamiętywania haseł. 
 

6. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu jego 

użyczenia. 
 

7. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób, mogący naruszać prawa 

autorskie.  

 
 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku  problemów z uruchomieniem systemu, czy też poprawnym działaniem, a także 

w przypadku uszkodzenia lub zagubienia, rodzic podpisujący umowę użyczenia,  jest 
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy. 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 25 października 2020 r. i  stanowi 

załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Kaliszu  
               3 /2020 z dnia 25 października 2020r. 

 

 
                                      Dyrektor szkoły  

 


