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……………………… …………………………. ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………. 

 
*** 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ από το  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ)  

*** 
 

 

 
 
 
 

[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ] 
 
 
 
 
 
 

 

Το σχολείο μας καινοτομεί και ανθεί  

σε ανθρώπους με ανθρώπους για ανθρώπους, 

καθώς σηκώνει το πανί με όλους τους τρόπους 

ώσπου να βρει στο μέλλον ορίζοντα μακριά εκεί… 
                                                                                                          του Βασιλείου Αναγνώστου 

 

 

 
 
 

*** 
…………………………….., Σχολικό Έτος ………-………… 
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…….  ……………………….. ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………. - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ………..-…………… 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις απαιτήσεις της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου μας και 

 τις απαιτήσεις διατήρησης της υλικοτεχνικής υποδομής του εργαστηρίου Η/Υ του 

σχολείου 

 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων υιοθέτησε την ακόλουθη 
Πολιτική Δανεισμού Υλικού από το Εργαστήριο Η/Υ 

 
1. To Eργαστήριο Η/Υ λειτουργεί στο ……. όροφο του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί. 

Mπορούν να το επισκέπτονται για να δανειστούν φορητό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα, 

εκπαιδευτικό λογισμικό κάθε φορά που o/η υπεύθυν…. του εργαστηρίου βρίσκεται σε αυτό 

ή με προηγούμενη ενημέρωση του διευθυντή του σχολείου όταν απουσιάζει o/η 

υπεύθυν….. του εργαστηρίου Η/Υ. 

2. Μαθητές/μαθήτριες δεν μπορούν να δανειστούν τέτοιο υλικό. 

3. Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνον οι εκπαιδευτικοί αυτού του σχολείου και το 

δανειζόμενο υλικό θα βρίσκεται εντός του σχολικού κτιρίου, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου μας. 

4. Η ευθύνη για την καταγραφή του προς δανεισμό υλικού και της εισαγωγής νέων 

υλικών ανήκει στ...... .................. ............................ Υπεύθυν..... εργαστηρίου Η/Υ ή εάν 

αυτ.... απουσιάζει, στη διεύθυνση του σχολείου. 

5. Ο δανεισμός φορητού υπολογιστή, βιντεοπροβολέα, εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. 

υλικών από το Εργαστήριο Η/Υ καταγράφεται στο «ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η/Υ» 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

 ΥΛΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΤΜΗΜΑ.  

6. Το αντικείμενο που έχει δανειστεί ο/η εκπαιδευτικός θα παραμένει 

καταγεγραμμένο σε αυτό το έντυπο και όταν αυτό επιστρέφεται ο/η υπεύθυν..... του 

Εργαστηρίου Η/Υ θα διαγράφει το όνομα από το έντυπο. 

7. Κανείς άλλος δεν έχει αυτό το δικαίωμα, πέρα από τ... συγκεκριμέν... υπεύθυν... .  
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8. Η διάρκεια δανεισμού ενός υλικού δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία εβδομάδα, εκτός 

εάν υπάρχει αντικειμενικός λόγος. 

9. Σε περίπτωση καταστροφής υλικού από λάθος δεν υφίσταται χρέωση ο/η 

εκπαιδευτικός. Εάν όμως διαπιστωθεί δόλος με σκοπό την εμπρόθετη μερική ή ολική βλάβη 

ή καταστροφή του υλικού τότε ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. 

10. Το Εργαστήριο Η/Υ αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ζωής του σχολείου και η 

κινητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών για τη σωστή χρήση της αποτελεί συν-

ευθύνη κάθε εκπαιδευτικού του σχολείου.  

11. Παρακαλείσθε τα ανωτέρω δέκα σημεία. 

 
ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 
 

..... διευθυντ....                                                              Οι εκπαιδευτικοί 


