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Umowa o użytkowaniu tabletów 

Gmina Miasta Kópavogur i _________________________, rodzic/opiekun prawny, w 

imienu_______________________________________, ucznia szkoły__________________________, 

sporządzają następującą umowę o użytkowaniu tabletu przez ucznia. 

1. Tablet, który jest przedmiotem tej umowy, jest własnością Gminy Kópavogur. Uczeń użytkuje 

urządzenie w czasie zajęć szkolnych do czasu, kiedy jest zapisany jako uczeń szkoły w Kópavogur. 

Na koniec każdego roku szkolnego uczeń powinien oddać urządzenie do szkoły. Zwrócając 

urządzenie, uczeń powinien wylogować się korzystając ze swojego hasła logowania Apple oraz 

iCloud. 

2. Gmina Kópavogur może żądać czasowego zwrotu urządzenia w celu naprawy lub innych usług, 

likwidacji niepotrzebych danych lub znalezienie niewłaściwości w użytkowaniu. W tym czasie 

uczeń otrzyma urządzenie zastępcze, aby nie zakłócać procesu  nauczania. 

3. Gmina Kópavogur instaluje w urządzeniu ustawienia domyśle,pozwalające na administrowanie 

oraz konserwacje, konieczną do możliwości serwisowania urządzenia. Urządzenie jest 

zarejestrowane w systemie operacyjnym Gminy Kópavogur (AirWatch), które umożliwia wysyłanie 

materiałów do nauki oraz oprogramowania do urządzenia. Daje również możliwość lokalizacji 

urządzenie, gdyby zostało zagubione lub skradzione. Gmina Kópavogur zajmuje się serwisem 

urządzenia, w tym między innymi jego rejestracjią w sieci bezprzewodowej w szkole, zgodnie z 

obowiązującym regulaminem. 

4. Urządzenie jest oddawane do użytkowania uczniom i rodzicom/ opiekunom prawnym po 

podpisaniu tej umowy. Do korzystania z urządzenia, konieczne jest posiadanie przez ucznia konta 

użytkowanika Apple (AppleID), gmiana Kópavogur zajmuje się jego założeniem. Zaleca się, aby z 

każdego urządzenia korzystał nie więcej niż jeden użytkownik Apple. 

5. Po oddaniu urządzenia do użytkowania, należy wpisać czteroliterowe hasło (passcode), które 

otrzymuje się od gminy. Jest konieczne, aby otworzyć urządzenie. Wychowawca klasy, rodzice/ 

opiekunowie prawni oraz uczeń otrzymują hasło. Jeżeli uczeń zmieni później hasło, powinien 

podać je wychowawcy klasy i rodzicom/ opiekunom prawnym. 

6. Uczniowie mogą zabierać urządzenie do domu po zakończeniu nauki w szkole, ale powinni mieć je 

ze sobą każdego dnia w szkole z w pełni naładowaną baterią. Uczeń ponosi odpowiedzialność za 

swoją ładowarkę i kabel. Zaleca się, aby przechowywać je w domu. Jeżeli ładowarka i/lub kabel 

ulegną zniszczeniu, odpowiedzialność za zakup nowego ponosi uczeń na własny koszt. 

Użytkowanie urządzenia w domu do grania lub innych zajęć rekreacyjnych, powinno odbywać się 

po uzgodnieniu z rodzicami. Uczeń powinin postępować według reguł wyznaczonych przez 

rodziców. Jeżeli zdaniem szkoły lub rodziców/ opiekunów prawnych, uczeń ma trudności z 

postępowaniem według regulaminu rodziców, mogą oni lub szkoła zdecydować o tym, że 

urządzenie ma być przechowywane w szkole. 

7. Uczeń i rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za eksploatację i użytkowanie 

urządzenia w czasie, kiedy uczeń z niego korzysta. Uczeń powinien dbać i odpowiednio 

postępować z urządzeniem oraz okazywać odpowiedzialność w użytkowaniu. Jeżeli okaże się, 

zdaniem szkoły lub rodziców/ opiekunów prawnych, że uczeń ma trudności z odpowiedzialnością , 
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rodzice/ opiekunowie prawni lub szkola mogą zdecydować o tym, że urządzenie będzie 

przechowywane w szkole. 

8. Uczniowie otrzymują urządzenie w etui i nie należy go z niego wyciągać. Uczeń może korzystać z 

innego etui, wtedy przydzielnone powinien zwrocić do szkoły. Etui jest własnością ucznia i ponosi 

on za nie odpowiedzialność. Uczniowie mogą dowolnie oznaczać etui i dekorować. 

9. Po żadnym pozorem nie należy korzystać z urządzenia w niedozwolony sposób. Nie można ściągać 

do niego skradzionych programów lub programów mogących zmienić jego system operacyjny. 

Uczniowie nie mogą również korzystać ze swojego konta użytkowanika Apple lub programu Find 

my Ipad, aby wymazać dane oraz ustawienia urządzenia. Uczniowie muszą postępować według 

regulaminu szkoły oraz prawa obowiązującego na Islandii dotyczącego nagrywanie filmów i 

publikowania ich. 

10. Urządzenie wyposażone jest w różnorodne materiały do nauczania i oprogramowanie, 

przeznaczone do edukacji ucznia. Uczniom i rodzicom/ opiekunom prawnym zezwala się na 

sciąganie własnych materiałów do urządzenia (np.: zdjęć, muzyki), oraz oprogramowania przez 

nich wybranego. Materiały szkole zawsze mają pierwszeństwo przed innymi. Kiedy urządzenie 

zostaje oddane w szkole na koniec roku szkolnego, uczeń ponosi odpowiedzialność za zachowanie 

osobistych danych w innym miejscu. Urządzenie będzie prawdopodobnie uaktualnione i 

ustawione na nowo zanim zostanie oddane uczniowi na początku nowego roku szkolnego co 

spowoduje usunięcie dodatkowych danych.  

11. Jeżeli urządzenie popsuje się lub zostanie zniszczone, zgubione lub skradzione, należy to 

natychmiast zgłosić do szkoły. Gmina Kópavogur wyda uczniowi urządzenie zastępcze na czas 

naprawy lub do czasu odnalezienie zagubionego. Uczeń swiadomie niszczący lub dokonujący 

kradzieży, musi sam pokryć koszty szkody. 

12. Uczeń przenoszący się pomiędzy szkołami w Kópavogur, zatrzymuje to samo urządzenie. Gmian 

Kópavogur zajmuje się rejestracją urządzenia w systemie komupterowym szkoły. 

13. Jeżeli uczeń przenosi się do szkoły w innej gminie i przestaje uczęszczać do szkoły podstawowej w 

Kópavogur, powinien zwrócić urządzenie do szkoły i wyrejestorać konto użytkownika Apple oraz 

iCloud. 

Podpisując niniejszą umowę, oświadczamy  że zapoznaliśmy się z treścią umowy oraz regulaminem szkół 

gminy Kópavogur o użytkowaniu urządzenia i dostępie do sieci bezprzewodowej w szkole i potwierdzamy 

ją. 

______________________________________  ____________________________________ 

Miejsce i data        Podpis i nr ewidencyjny rodzica 

 

______________________________________  ____________________________________ 

Podpis i nr ewidencyjny ucznia    Podpis wychowawcy w imieniu Gminy Kópavogur 


