
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku 

Regulamin używania przez ucznia/uczennicę sprzętu 

komputerowego w szkole 

(prywatnego i wypożyczonego) 

 

1) Do korzystania ze sprzętu komputerowego uprawniony jest uczeń/uczennica 

posiadający zalecenie do wykorzystywania edytora tekstu w pracach pisemnych, 

zawarte w opinii/orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2) Uczeń korzysta z własnego sprzętu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

sprzęt prywatny. 

3) Jeżeli uczeń nie ma możliwości korzystania z własnego sprzętu, rodzice ucznia 

mogą złożyć wniosek o udostępnienie sprzętu szkolnego. Dyrektor może odmówić  

udostępnienia sprzętu szkolnego - szczególnie w sytuacji, gdy takim nie dysponuje. 

4) W przypadku uszkodzenia sprzętu szkolnego z winy ucznia (np. po otrzymaniu 

takiej informacji z serwisu, od nauczycieli lub stwierdzeniu braku należytej dbałości o 

sprzęt) koszty naprawy albo wymiany sprzętu ponoszą rodzice ucznia. 

 

5) Uczeń/uczennica w dniu zajęć edukacyjnych pobiera szkolny sprzęt komputerowy 

z sekretariatu i odnosi go tam po skończonych zajęciach. W przypadku zamknięcia 

sekretariatu - przekazuje woźnemu, który następnie odnosi sprzęt we wskazane 

miejsce.* 

6) Uczeń/uczennica korzysta ze sprzętu komputerowego pod kontrolą nauczyciela, z 

którym ma daną lekcję. To nauczyciel decyduje o konieczności używania laptopa 

przez ucznia/uczennicę na zajęciach. Korzystanie z komputera nie zwalnia 

ucznia/uczennicy z posiadania zeszytu (również ćwiczeń czy podręcznika) i 

prowadzenia go w zakresie uzgodnionym z nauczycielem. Podczas zajęć: 

- uczeń/uczennica wybiera miejsce w sali tak, aby mieć dostęp do gniazdka 

elektrycznego i nie przeszkadzać innym uczestnikom lekcji, 

- uczeń/uczennica sam/sama dba o stan naładowania laptopa, 



- uczeń/uczennica korzysta z komputera tylko w celach edukacyjnych, ustalonych 

przez nauczyciela, i w taki sposób, aby nie utrudniać innym uczniom pracy podczas 

zajęć, 

- uczeń/uczennica notatki/sprawdziany/kartkówki pisze w programie ustalonym 

wspólnie z nauczycielem, 

- uczeń/uczennica posiada przy sobie pendrive/dysk przenośny, aby móc przenieść 

prace pomiędzy komputerami. 

7) Uczeń/uczennica zobowiązany jest do bezpiecznego przenoszenia sprzętu 

komputerowego z sali do sali, w specjalnej torbie. 

8) Uczeń/uczennica nie jest uprawniony do oddania sprzętu komputerowego innym 

osobom bez zgody nauczyciela. 

9) Po zakończeniu używania (pod koniec półrocza/roku szkolnego) uczeń/uczennica 

zobowiązany/a jest zwrócić sprzęt komputerowy w stanie niepogorszonym, po 

uprzednim skopiowaniu na swoje potrzeby i usunięciu utworzonych przez siebie 

plików.* 

10) Dyrektor ma prawo w każdym momencie cofnąć decyzję o użyczenie sprzętu 

przez szkołę.  

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

* nie dotyczy uczniów, którzy korzystają z prywatnego sprzętu komputerowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Uczeń/uczennica …………………………………………………… kl. …………. 

korzysta ze sprzętu komputerowego użyczonemu mu przez Dyrektora, jeśli szkoła 

dysponuje dostępnym sprzętem: laptop (wraz z zasilaczem) oznaczony numerem 

…………………………..………..… w celu wykorzystania go do nauki i pracy na 

zajęciach na terenie szkoły. 

 

 Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem używania przez ucznia/uczennicę 

wypożyczonego sprzętu komputerowego w szkole i akceptuję wykorzystywanie sprzętu 

komputerowego przez moje dziecko - ………………………..…………………….…………. . 

 

……………………………………………………………… 

 Popisy rodziców / opiekunów prawnych / data 

  

 

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem używania przez ucznia/uczennicę 

wypożyczonego sprzętu komputerowego w szkole i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

…………………………………………………………………. 

Popis ucznia / uczennicy / data 


