Sopimus henkilökohtaisen kannettavan
opiskelijatietokoneen hankkimisesta
Pietarsaaren lukion / Pietarsaaren kaupungin tuella

KIRJOITA TIEDOT SELVÄSTI TEKSTATEN (allekirjoitukset tulevat sopimuksen loppuun)
Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja ja opiskelija:
_________________________________________

_____________________________________

huoltaja

opiskelija

Yli 18-vuotias opiskelija:
_________________________________________
Opiskelijan tai hänen huoltajansa pankkiyhteystiedot tuen maksamista varten:
Tilinomistajan nimi: _____________________________________________________________
Pankkiyhteystiedot IBAN (ei vanha):
________________________________________________________________________________
Me sopijaosapuolet: Pietarsaaren lukion rehtori Hannu Sulkakoski (tai rehtorin edustaja) ja alle
18-vuotiaan opiskelijan huoltaja sekä alle 18-vuotias opiskelija tai yli 18-vuotias opiskelija yksin
olemme yhdessä sopineet tänään henkilökohtaisen oppilastietokoneen hankinnasta koulun
(Pietarsaaren kaupungin) tuella ja allekirjoittaneet sopimuksen luettuamme ja hyväksyttyämme
sopimuksen ehdot:
Ehdot:
1. Tämän sopimuksen tarkoituksena on saada toimiva, henkilökohtainen, kannettava tietokone
opiskelijalle käyttöön lukioajaksi koulun (kaupungin) tuella. Oppilas sitoutuu myös käyttämään ko.
tietokonetta ylioppilaskirjoituksissa. Tietokoneen tulee täyttää Ylioppilastutkintolautakunnan
ohjeet ylioppilaskirjoituksissa käytettävistä tietokoneista.
http://digabi.fi/tekniikka/kokelaan-paatelaite/
2. Opiskelija (hänen huoltajansa) hankkii itse ja/tai tuo (jo hankkimansa) kannettavan tietokoneen
rekisteröitäväksi koululle 30.9. mennessä. Tämän jälkeen rekisteröidyt tietokoneet eivät saa enää
ko. lukuvuoden tukea. Tuen saaminen seuraavana lukuvuotena on mahdollista, jos muut ehdot
täyttyvät. Tuki maksetaan siis myös jo aikaisemmin hankitulle ehdot täyttävälle tietokoneelle.

KÄÄNNÄ

3. Tietokone on opiskelijan (huoltajan) henkilökohtaista omaisuutta. Koulu (kaupunki) ei
huolehdi tietokoneen ylläpidosta. Opiskelija (huoltaja) pitää tietokoneen käyttökunnossa.
4. Hankittu tietokone tulee todeta koulun puolesta toimivaksi ja wlan - yhteys tulee varmistaa.
(Laitteen toteaa kelpoiseksi it-vastaava Timo Lehto tai rehtori). Koulu (kunta) tarjoaa
maksuttoman wlan - yhteyden koulun tiloissa.
5. Tietokone tulee olla opiskelijalla mukana koulussa niinä koulupäivinä, jolloin opettaja on
ilmoittanut etukäteen tietokoneen tarpeesta oppitunnilla. Mikäli tietokone ei ole opiskelijalla
mukana silloin, kun sitä tunnilla tarvitaan tai mikäli tietokone on epäkunnossa, vaikka aikaa vian
korjaamiseen olisi ollut kohtuullisen paljon (2 vrk), merkitään koneen puuttuminen rekisteriin
(Wilmaan). Kolme rekisterimerkintää lukuvuoden aikana estää tuen saamisen ko. lukuvuotena.
Tukea voi taas saada seuraavana lukuvuotena, jos ehdot täyttyvät.
6. Tietokoneen hankkimistuen saaminen edellyttää, että opiskelija ei keskeytä opiskeluaan
Pietarsaaren lukiossa. Tukea voi saada vain yhden kerran kutakin opiskeltua lukuvuotta kohti
maksimissaan kolmena peräkkäisenä lukuvuotena.
7. Mikäli em. ehdot (1-6) täyttyvät, koulu maksaa opiskelijan huoltajan tai opiskelijan tilille 100
EUR lukuvuotta kohti enimmillään kolmelta perättäiseltä lukuvuodelta. Maksu suoritetaan 15.5.
jälkeen kunkin lukuvuoden osalta.
8. Pietarsaaren kunta (koulu) tai opiskelija (huoltaja) voi irtisanoa sopimuksen.
ALLEKIRJOITUKSET JA NIMEN SELVENNYKSET (nimen perään):

Pietarsaaresssa _____ / _______ 201 ___

Koulun edustaja (rehtorin valtuuttamana):

Opiskelija:

___________________________________

__________________________________

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja:
_____________________________________
(Sekä alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja että alle 18-vuotias opiskelija allekirjoittavat. Yli 18vuotias opiskelija voi itse allekirjoittaa.)

