Savonlinnan normaalikoulu

Sitoumus koskien lainaksi saatavaa iPad - laitetta

16.8.2013

Huoltajat
Savonlinnan normaalikoulu antaa tulevaisuusluokka –hankkeessa (Future Classroom
2020) mukana oleville 1. - 7. luokkien oppilailleen lainaksi iPad-laitteet vähintään
yhdeksi lukuvuodeksi ja enintään perusopetuksen ajaksi. Niiden tarkoitus on
monipuolistaa ja rikastuttaa opiskelua sekä korvata oppikirjojen käyttöä siirryttäessä
digitaalisten opetusvälineiden ja – materiaalien käyttöön. iPadin käyttö kuuluu osana
normaaliin opetustoimintaan.
Jotta oppilas voi saada iPadin (jäljempänä laite) käyttöönsä, hänen huoltajansa on
sitouduttava tämän sitoumuksen ehtoihin ja ohjeisiin:














Pyrin varmistamaan, että lapseni ymmärtää, mitä tarkoittaa laitteen
huolellinen käyttäminen ja varovainen kuljettaminen (ks. sitoumuksen
oppilasta koskevat kohdat) sekä muutkin tässä sitoumuksessa mainitut
laitetta koskevat asiat.
Sitoudun huolehtimaan siitä, että tietokoneen käyttöä parantavat päivitykset
(esim. käyttöjärjestelmä) tulevat asennettua.
Sitoudun huolehtimaan siitä, että laitteelle ei asenneta ohjelmia, joihin ei ole
voimassa olevaa lisenssiä eikä laitteelle tallenneta tekijänoikeussäännösten
vastaista tai laitonta aineistoa eikä laitteen ohjelmistolukitusta poisteta.
Pyrin huolehtimaan siitä, että tietokonetta ei käytetä mihinkään laittomaan
tarkoitukseen.
Ilmoitan heti katoamisesta, varkaudesta tai vahingosta kouluun ja
mahdollisesti vakuutusyhtiöön sekä teen tarvittaessa varkaudesta
rikosilmoituksen. Huolehdin siitä, että laite huolletaan tarvittaessa
asianmukaisella tavalla.
Olen tietoinen siitä, että jos laite katoaa tai hajoaa ja takuu ei korvaa sitä,
oppilas on velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon
vahingonkorvauslain mukaisesti.
Savonlinnan norssi suosittelee vakuutuksen ottamista.
Sitoudun huolehtimaan siitä, että laitetta ei viedä ulkomaille ilman koulun
suostumusta.
Sitoudun huolehtimaan siitä, että laite palautetaan, kun koulu pyytää sen
palauttamista.
Olen ymmärtänyt tässä sitoumuksessa olevat ehdot sekä ohjeet ja sitoudun
noudattamaan niitä.
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Savonlinnan normaalikoulu
Oppilaan nimi:_________________________________
Käyttöön luovutetun laitteen sarjanumero: _____________________________
Savonlinnassa ____.____.2013
_________________________

__________________________

Huoltaja/huoltajat

Oppilas
Saat Savonlinnan normaalikoulusta käyttöösi iPadin koulunkäyntiäsi varten. Laitteen
osalta sinun tulisi muistaa seuraavat asiat:







Käytän laitetta huolellisesti.
En anna laitetta muiden käytettäväksi.
Kuljetan laitetta varovasti.
En jätä laitetta vartioimatta koulun ja kodin ulkopuolella.
En asenna koneelle ohjelmia, joihin minulla ei ole lupaa huoltajalta tai
opettajalta.
Noudatan tietokoneen käytöstä annettuja ohjeita oppitunnilla ja kotona.

Allekirjoituksella vahvistan, että olen saanut laitteen käyttööni ja lupaan pitää siitä
hyvää huolta.

Savonlinnassa ____.____.2013

_______________________
Oppilas
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Savonlinnan normaalikoulu
Muita laitteen käyttöön liittyviä ohjeita:
1. Laitetta käytetään opettajan antamien ohjeiden mukaan.
2. Laitteen käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Laitetta kuljetetaan ja käytetään aina suojakotelon kanssa.
3. Näytön naarmuuntumista on varottava. Se putsataan vain pehmeällä ja
puhtaalla liinalla.
4. Tietokonetta ei saa jättää vartioimatta tai näkyville autoon tai muuhun
kulkuneuvoon tai julkiseen tilaan.
5. Laite on ladattava koulupäivän jälkeen. Mikäli laite viedään kotiin, se
ladataan siellä, jotta se on valmis käyttöä varten seuraavaa koulupäivää
varten.
6. Laitteessa käytetään pääsykoodia ja jäljityspalvelua mahdollisten
väärinkäytösten ja varkauksien estämiseksi/selvittämiseksi. Pääsykoodi voi
olla luokalla yhteinen tai se voi olla henkilökohtainen. Mikäli käytetään
henkilökohtaista pääsykoodia, se on luovutettava opettajalle. Asiassa
toimitaan opettajan antamien ohjeiden mukaan.
7. Koulu hankkii laitteeseen opetuksen kannalta välttämättömät ja tarpeelliset
ohjelmistot ja sovellukset. Tätä varten luokalla on oma Apple-id -tunnus, joka
on asennettu valmiiksi jokaiseen koneeseen.
8. Kaikkien ladattujen ohjelmistojen poistaminen kunkin käytössä olevalta
laitteelta on estetty koulun tietohallinnon toimesta.

9. Laitteissa on valmius 3G-yhteyksiin. Huoltajat voivat halutessaan
hankkia laitteisiin oman liittymän. Tällöin he vastaavat aiheutuneista
kustannuksista itse.
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