CO ZROBIĆ, GDY TABLET
SIĘ POPSUJE,
...ulegnie uszkodzeniu albo zgubi się?

Co kto powinien
zrobić?
Uczeń powinien niezwłocznie
poinformować swojego wychowawcę
o tym, co stało się z tabletem. Jeżeli
wychowawca nie jest osiągalny, uczeń
powinien poinformować innego
pracownika szkoły, który zajmie się
przekazaniem informacji
wychowawcy.
Uczeń musi wyrejestrować się z
iCloud w tablecie i podać hasło
(passcode).
Wychowawca klasy wysyła rodzicom
email i informuje o uszkodzeniu
urządzenia. Nauczyciel przekazuje
tablet woźnemu, który dostarcza
komputer do przeglądu w dziale
technicznym.
Rodzice /opiekunowie prawni
zgłaszają uszkodzenie w strefie
mieszkańca na stronie Miasta
Kópavogur. Uczeń powinien być
obecny podczas wypełniania
zgłoszenia, aby wszystkie zawarte w
tam informacje były prawdziwe.
Zgłoszenie wysyłane jest do działu
technicznego i administratora
komputerów w szkole.
Woźny dostarcza tablet do działu
technicznego do przeglądu. Jeżeli
naprawa tabletu jest niemożliwa,
uczeń otrzymuje inne urządzenie,
które woźny odbiera z działu
technicznego.
Dział techniczny ocenia uszkodzenie i
decyduje o tym, czy tablet zostanie
oddany do naprawy lub czy
wymieniony na inny. Dział techniczny
kontaktuje się ze szkołą, jeżeli tablet
jest gotowy do odbioru.
Jeżeli tablet zostanie wymieniony,
ustawieniami i rejestracją w systemie
AirWatch zajmuje się administarator
komputerów. Jeżeli tablet zaginie,
administrator pomaga uczniowi w
aktywowaniu systemu ochrony przed
kradzieżą Find my iPad.

Odpowiedzialność za zniszczenia
Tablety, z których korzystają uczniowie szkół podstawowych w
Kópavogur, są własnością gminy. Uczniowie muszą ostrożnie
obchodzić się z tabletami i uważać, aby nie uległy uszkodzeniu.
W razie wypadku i zniszczenia tabletu, uczeń otrzyma w szybkim
czasie urządzenie zastępcze, aby nie zakłóciło to jego nauki.
Uczeń otrzyma tablet, zwrócony przez innego użytkownika
(ucznia lub nauczyciela).
Wszyscy uczniowie posiadają już dostęp do dysku Google gdzie w
chmurze mogą zapisywać zdjęcia, dokumenty i inne dane. Miasto
Kópavogur nie ponosi odpowiedzialności za dane zachowane w
tablecie, które mogą zostać utracone w wyniku uszkodzenia
urządzenia.
Zanim uczeń przekaże tablet do przeglądu musi wylogować się z
iCloud, korzystając ze swojego hasła i loginu. Można to zrobić w
następujących krokach: Settings > iCloud > Sign out, następnie
należy wpisać hasło. Jeżeli tablet jest tak zniszczony, że nie można
przejść przez wyżej wymienione kroki, tablet należy zdać wraz z
Apple ID i hasłem.

Jak rodzice lub opiekunowie prawni powinni zarejestrować zniszczenie tabletu?

1. Wybrać Strefę mieszkańca/ Íbúagátt na
www.kopavogur.is

4. Wybrać Zgłoszenie zniszczenia tabletu/
Tilkynning um tjón á spjaldtölvu

2. Zerejestrować się używając hasła Íslykli lub
tożsamości elektronicznej.

5. Wypełnić wszystkie pola i kliknąć na
Wyślij zgłoszenie/ Senda tilkynningu

3. Kliknąć na Wnioski/ Umsóknir

