…………………………………………….
(miejscowość, data)

............................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres zamieszkania)
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Dyrektor Zespołu Szkół
im. M. Skłodowskiej-Curie
w Kostrzynie nad Odrą
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

WNIOSEK
o użyczenie komputera na czas obowiązkowej nauki zdalnej
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
z późn. zm.2)), §1 pkt. 1

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………
Typ szkoły i oznaczenie klasy: ..……………………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: …………………………………………………………..
Adres domowy rodziców/prawnych opiekunów: …..…………………………………………………………
….........................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy nr: ……………………………………………………………………..
Wniosek dotyczy ucznia pozostającego w rodzicielskiej pieczy zastępczej (właściwe zakreślić):
TAK

NIE

Proszę wypełnić:
1. Ilość komputerów w gospodarstwie domowym: …………………………….
2. Ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym, którym komputer jest niezbędny do nauki/pracy
zdalnej…………..., w tym (podać liczbę): ………………….. uczniów, ……………… osób wykonujących
pracę zarobkową zdalną.
3. Ilość osób dorosłych w rodzinie, które od dnia 19 października 2020 r. utraciły możliwość pracy
zarobkowej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym: ………………………………………

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o użyczenie
komputera na czas obowiązkowej nauki zdalnej, zgodnie z ustawą z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000, z póź. zm.).

…................................……………………………………………………………………………….
(miejscowość i data, czytelny podpis wnioskodawcy)

Kryterium użyczenia komputera na czas obowiązkowej nauki zdalnej
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą.
Komisja szkolna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, przyznając możliwość użyczenia komputera
uczniowi weźmie pod uwagę następujące elementy:
1. Pierwszeństwo w użyczeniu komputera ma uczeń pozostający w rodzicielskiej pieczy zastępczej.
2. Ilość komputerów na stanie gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest mniejsza od ilości osób
korzystających z komputera do pracy i nauki zdalnej.
3. We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje osoba lub osoby, które utraciły możliwość pracy
zarobkowej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
4. Uczeń wskazany we wniosku posiada pozytywną opinię wychowawcy klasy.

