
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 09-I/2020 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie    

 z dnia 22 kwietnia 2020r. 

w sprawie wprowadzenia zasad użyczenia szkolnego sprzętu komputerowego , stanowiącego 

majątek szkoły oraz „Regulaminu użyczenia dla uczniów/nauczycieli sprzętu komputerowego 

–laptopów zakupionych w ramach projektu: Zdalna Szkoła  wdrażanych w ramach Programu 

operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu  o wysokich przepustowościach ”  w Szkole Podstawowej 

Fundacji „Elementarz” w Jackowie 

 

Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

2020r., poz. 493) oraz § 35 ust. 4 pkt.1Statutu Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w 

Jackowie Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie zarządza co 

następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin użyczenia dla uczniów/nauczycieli sprzętu komputerowego 

–laptopów zakupionych w ramach projektu: Zdalna Szkoła  wdrażanych w ramach Programu 

operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu  o wysokich przepustowościach ”  w Szkole Podstawowej 

Fundacji „Elementarz” w Jackowie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2  

Wprowadza się zasady użyczenia szkolnego sprzętu komputerowego, będącego stanowiący 

majątek szkoły: 

1.Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego może tylko dokonać rodzic/prawny opiekun 



ucznia Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie lub nauczyciel  zatrudniony w 

w/w placówce. 

2.Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas trwania pandemii 

stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3.W pierwszej kolejności posiada możliwość użyczenia sprzętu komputerowego rodzic uczenia 

/nauczyciel  nie posiadający takiego sprzętu w domu, a następnie osoby mające utrudniony 

dostęp ze względu na pracę i naukę zdalną innych członków rodziny w domu, z rodzin 

wielodzietnych, oraz chętnych. 

4.Wydanie sprzętu następuje po podpisaniu dwustronnej umowy użyczenia. 

5.Osoba biorąca w użyczenie szkolny sprzęt komputerowy zobowiązana jest do osobistego 

zwrotu sprzętu w stanie takim, w jakim go otrzymała w  dniu użyczenia i dostarczenia go do 

szkoły lub osoby upoważnionej. 

6.Za wszelki szkody powstałe w  wyniku użytkowania przez ucznia/rodzice/nauczyciela w 

okresie użyczenia odpowiada rodzic/nauczyciel i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy 

sprzętu komputerowego lub wymiany na nowy o takim samym standardzie i parametrach. 

7.Zabrania się instalowania na sprzęcie oprogramowania innego, niż do wykorzystywania do 

nauczania zdalnego. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z tabletem w 

dniu wypożyczenia. 

§3 

W kwestiach spornych nie objętych powyższymi zasadami decydujący głos ma dyrektor szkoły.  

§4 

                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


