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Załącznik nr  2  
do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów w projekcie „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie 
wrzesińskim.” 

 
UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU  

„SZKOŁA W DOMU. WSPARCIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POWIECIE WRZESIŃSKIM.” 
 

 
zawarta w dniu ……………… we Wrześni pomiędzy Zespołem Szkół Politechnicznych im. 

Bohaterów Monte Cassino we Wrześni  

reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Bogdana Nowaka, 

zwanym dalej „Szkołą”  

a 

………………………………….., uczniem klasy ……………………………. 

    

Zamieszkałym: …………………………………………………………………   

     

PESEL:  ………………………………. 
 

zwanym dalej „Biorącym”. 

§ 1 

1. Biorący oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami „Zasad prowadzenia zdalnego nauczania  

w  

ZSP”. 

2. Na prośbę Biorącego, Szkoła oddaje w użyczenie laptop wraz z oprogramowaniem, zwany                               

dalej „sprzętem”:  

Notebook :  ……………………………………. 

Numer seryjny: …………………………………………… 

Łączna wartość wypożyczonego sprzętu wynosi:  …………….. 

słownie: …………………………………. 

§ 2 

3. Biorący oświadcza, iż wypożyczony sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia      

zdalnego nauczania. 

4. Biorący oświadcza, iż posiada dostęp do Internetu. 

5. Sprzęt będzie zainstalowany w miejscu zamieszkania „Biorącego”  

pod adresem: …………………………………………………….. 

§ 3 



   

  

 

 

 
 

  

„Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.” 
Starostwo Powiatowe 

  ul. Chopina 10, 62-300 Września 

tel. 061 640-44-44, fax. 061 640-20-51 

www.wrzesnia.powiat.pl   e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl 

   
 

Strony zapewniają, że sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada 

uszkodzeń i braków.  

§ 4 

Biorący zobowiązuje się do: 

1.  Eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi. 

2. Zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Nieudostępniania sprzętu i oprogramowania osobom trzecim. 

 

§ 5 

1. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych  i nieobjętych gwarancją ponosi Biorący. 

2. Wszelkie awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać Szkole. 

3. Biorący pokrywa w całości koszt określony w § 1 ust. 2 wypożyczonego sprzętu jeśli sprzęt 

zostanie zagubiony, skradziony lub całkowicie zniszczony.     

§ 6 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres:  od ………………. do ………………… 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

3. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Biorącego postanowień niniejszej umowy. 

4. Po zakończeniu umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym                                  

od pierwotnego do siedziby Szkoły najpóźniej w terminie przewidzianym w umowie. 

5. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu, Szkole przysługuje prawo obciążenia Biorącego karą 

umowną w wysokości 21,52 zł za każdy dzień zwłoki. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 
 
  ...............................................  
 Czytelny podpis ucznia 
………………………………………………………………….……….. 
Podpis opiekuna prawnego (dot. niepełnoletnich uczniów) 

 


