
Załącznik nr 3  

do Zarządzenia nr 3 2019/2020  

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W OSTROWITEM 

 

Mając na uwadze § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020 
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 530) oraz § 6 ust. 3 i 4  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493)  
 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem zwana dalej Użyczającym 
udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom sprzęt komputerowy. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem użyczenia (Przedmiot Użyczenia) jest sprzęt elektroniczny tj. laptop, 
tablet, komputer stacjonarny, słuchawki, mikrofon. Przedmiot Użyczenia stanowi sprzęt 
niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość i użyczany jest tylko w tym celu.   
2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Użyczenia. 
3.Wypożyczenie następuje na prośbę rodzica / prawnego opiekuna ucznia zwanego dalej 
Biorącym do Używania, za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauczania zdalnego.  
Biorący do Używania zgłasza potrzebę użyczenia sprzętu z jednodniowym wyprzedzeniem 
Dyrektorowi Szkoły w formie telefonicznej lub pisemnej (załącznik nr 1). Rodzic/Opiekun 
prawny ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie i dba  
o bezpieczne korzystanie ze sprzętu przez ucznia wyłącznie do celów edukacyjnych (np. 
wykonanie pracy domowej, projektu, prezentacji, udziału w lekcjach online). 
4. Przedmiot Użyczenia w dniu wypożyczenia ma następujące cechy: 
- sprawny technicznie 
- kompletny zestaw. 
5. Biorący do Używania kwituje w rejestrze wypożyczeń (załącznik nr 2) otrzymanie od 
Użyczającego Przedmiotu Użyczenia i zapoznaje się z regulaminem. Biorący do Używania 
oświadcza, że jest mu znany stan przedmiotu oddanego do używania oraz że jest on zdatny do 
użytku, nieuszkodzony i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 
6. Użyczenie kończy się, gdy Biorący do Używania uczynił z rzeczy użytek odpowiadający 
celowi lub gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić, w szczególności gdy 
zakończyły się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W razie 
zajścia takiej okoliczności, Biorący do Używania powinien zwrócić Użyczającemu Przedmiot 
Użyczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni. 
7. Jeżeli Biorący do Używania używa Przedmiotu Użyczenia w sposób sprzeczny  
z regulaminem albo z jego właściwościami lub z przeznaczeniem, jeżeli powierza Przedmiot 



Użyczenia innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez Użyczającego ani zmuszony 
przez okoliczności, albo jeżeli Przedmiot Użyczenia stanie się potrzebny Użyczającemu  
z powodów nieprzewidzianych w chwili wypożyczenia sprzętu elektronicznego, Użyczający 
może żądać zwrotu rzeczy niezwłocznie.  
8. Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Użyczenia po zakończeniu 
użyczenia bez dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym. Zwrot Przedmiotu 
Użyczenia nastąpi w siedzibie Użyczającego i będzie potwierdzony w rejestrze wypożyczeni, 
zawierającym w szczególności opis stanu Przedmiotu Użyczenia w momencie jego zwrotu.  
9. Biorący do Używania zobowiązuje się używać Przedmiotu Użyczenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie oddawać go w użyczenie ani najem osobie trzeciej bez uprzedniego 
pisemnego upoważnienia Użyczającego.  
10. Użyczający zabrania Biorącemu: 
- instalowania na sprzęcie własnego oprogramowania, 
- usuwania oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w dniu wypożyczenia,  
- korzystania ze sprzętu w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie, 
- naruszania fabrycznych plomb gwarancyjnych i innych oznaczeń znajdujących się na 
wypożyczonym sprzęcie. 
11. W przypadku kradzieży przedmiotu użyczenia Biorący do Używania niezwłocznie zgłasza 
ten fakt policji jednocześnie informując o tym Użyczającego.  
12.Wszelkie naprawy, które okażą się konieczne w trakcie trwania użyczenia, obciążają 
Biorącego do Używania. Biorący do Używania nie może domagać się zwrotu kosztów 
jakichkolwiek napraw do Użyczającego. To samo dotyczy innych kosztów wynikających 
z używania Przedmiotu Użyczenia w czasie trwania użyczenia. 
 

 
§ 2 

 
Strony poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 
według siedziby Użyczającego. 

§ 3 
Regulamin obowiązuje z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły i jest dostępny w szkole 
oraz w dzienniku elektronicznym  w zakładce pliki szkoły.  
 

Ostrowite, dnia 30 kwietnia 2020 roku 


