
Dél-Dunántúli Aranykapu Program,
a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív neveléséért

Projektazonosító: TÁMOP-3.1.6-11/4-2011-0015

Eszközkölcsönzés szabályzata

1. Kölcsönzés feltételei

 A kölcsönzést, mint szolgáltatást minden sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő
család, szülő és sajátos nevelési igényű gyermekkel/tanulóval foglakozó szakember – a
kölcsönzési szabályok elfogadását követően – igénybe veheti.

 A szolgáltatást igénylők térítésmentesen jogosultak a következő szolgáltatások
igénybevételére: mozgás fejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, demonstrációs
eszközök, sérülés specifikus eszközök, CD-ROM-ok, szoftverek, hanghordozók
kölcsönzése.

 A kölcsönző személynek a következő személyi adatokat kell megadni, igazolva
személyi azonosságát: neve, születési adatok, lakcím, telefonszám. Az igénybevevő
adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása
is van, meg kell neveznie a levelezési címét.

 Minden eszköz, játék esetében a kölcsönző felelősség-vállalási nyilatkozatot tesz az
eszköz állapotának megóvása érdekében (melléklet).

 A használótól felvett adatok kizárólag nyilvántartás készítésére használhatók fel.
Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlő írásos
beleegyezése nélkül.

2. Kölcsönzés helyszíne:

 Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye
7030 Paks, Ifjúság útja 2.;: 75/830-670; 06/20/8830-670

 Kapcsolattartó: Rábóczki Edit
 Ügyintézés: minden héten csütörtök 09.00 – 15.00

Kérjük, szíveskedjenek betartani!

7030 Paks, Ifjúság útja 2.
: 75/830-670, 20/8830-670;

.: 75/519-087
E-mail: nevtan@paks.hu

Web: www.ptpszk.paks.hu
OM:102318
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3. Kölcsönzési idő
Az eszközkölcsönzés időtartama egységesen 1 hónap.
Az igényektől, a speciális eszközöktől, valamint a sérülés típusától függően az
eszközkölcsönzési idő - a szülő kérésére - egyéni elbírálás alapján meghosszabbítható
személyesen, illetve telefonon a fent megadott időpontban (lsd. ügyintézés).
A játékok listája honlapunkon megtekinthető.
Honlapcím: www.paksiszakszolgalat.hu

4. Kölcsönzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

 A kölcsönzést csak érvényes „olvasójeggyel” lehet igénybe venni.
 A kölcsönzött sérülés-specifikus eszközök alkalmazására, használatára vonatkozó

információt, felkészítést a szakmai felelős biztosítja.
 Az intézmény egyéb szolgáltatásai közé tartozik az igénylők számára egyéni

portfóliók és sérülés-specifikus eszköztárak összeállítása.
 Bizonyos eszközök alkalmazását oktatófilmek segítik, amelyek igény szerint a szülők

rendelkezésére állnak.
 Ha a kölcsönzött eszközre nincs előjegyzés, akkor a határidő meghosszabbítható.
 Késedelem esetén az intézmény jelzést küld.
 Az igénybevevő köteles a kikölcsönzött eszközök épségére vigyázni, és az elhasznált

eszközöket, anyagokat – lehetőség szerint - pótolni. Amennyiben a kikölcsönzött
eszközöket megrongálja, elveszíti, az okozott kár megtérítésére köteles. A károkozó,
illetve a késedelmes kölcsönző a megadott határidőig tartozását nem rendezi, vagy az
eszközt elveszíti, a kölcsönzést a továbbiakban nem veheti igénybe, véglegesen kizárja
magát a felhasználók köréből.

 Az állomány védelme érdekében – ha a kölcsönző tartozását nem rendezi – az
intézmény követelését polgári peres eljárás során érvényesítheti.

Paks, 2013. szeptember 09.
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1. sz. mellékelt

Felelősségvállalási nyilatkozat

Én ………………………………………………………………………………….
szülő/gondviselő/szakember,pedagógus (szül.:………………..…………………………………;
lakcím:………………………………………………………..........;tel.szám: …………………………………………)

ezúton nyilatkozom, hogy az általam kikölcsönzött eszközökről a szükséges
információkat megkaptam.
Az eszközök rendeltetésszerű használatára felkészítettek, azokat
megfelelően alkalmazom, állapotuk megóvására fokozott figyelmet fordítok.
A nem rendeltetésszerű használatból adódó károkat köteles vagyok
megtéríteni.

Paks, 20………………………………….

………………………………………………………………….


