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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

SCWEW SKARŻYSKO-KAMIENNA 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego SCWEW Skarżysko-Kamienna, zwana dalej 

Wypożyczalnią funkcjonuje w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych   w Skarżysku-Kamiennej. 

2. Wypożyczalnia została utworzona w ramach Projektu grantowego pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie 

modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

3. Wypożyczalnia swoją działalność opiera na niniejszym Regulaminie oraz zasad funkcjonowania 

wypożyczalni sprzętu specjalistycznego. 

4. Wypożyczalnia funkcjonuje pod adresem Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych                             

w Skarżysku-Kamiennej w budynku Grup Wychowawczych i Bursy Szkolnej ul. Szkolna 16. 

5. Wypożyczalnia zakresem swojego działania obejmuje szkoły/przedszkola ogólnodostępne objęte 

wsparciem SCWEW. 

6. Wypożyczalnia jest czynna w dni nauki szkolnej  zgodnie z informacją umieszczoną na stronie 

internetowej. 

7. Wypożyczalnia jest jednocześnie punktem konsultacyjnym, ośrodkiem informacji, szkoleń                               

i instruktażu służącym podmiotom zaangażowanym w SCWEW.  

8. Wypożyczalnia nie świadczy usług dostarczenia i odbioru wypożyczonego Sprzętu. 

9. Każdy korzystający z usług wypożyczalni zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem 

wypożyczalni SCWEW Skarżysko-Kamienna. 

Rozdział II 

Wypożyczalnia – ekspert ds. technologii wspomagających 

§ 2 

 

1. Wypożyczalnia umożliwia sprawdzanie celowości doboru specjalistycznego sprzętu  w kontekście 

potrzeb konkretnego dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej. 
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2.  Przewidziano czasowe testowe wypożyczanie i wykorzystywanie sprzętu specjalistycznego                             

w przedszkolu ogólnodostępnym i szkole ogólnodostępnej oraz w domu dziecka/ucznia/słuchacza. 

3.  Zatrudniony w SCWEW ekspert ds. technologii wspomagających 

 koordynuje pracę wypożyczalni 

 ściśle współpracuje ze specjalistami, nauczycielami, rodzicami i dzieckiem/uczniem w zakresie 

doboru i obsługi sprzętu. 

4.  Ekspert ds. technologii wspomagających może być wspierany przez specjalistów, których dobór 

będzie wynikał z ich wiedzy i kompetencji adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb 

przedszkoli/szkół ogólnodostępnych. 

 

Rozdział III 

Cele działalności Wypożyczalni 

§ 3 

 

1. Celem działalności wypożyczalni  jest wsparcie  przedszkola/szkoły  ogólnodostępnych w  pracy                      

z grupą/klasą zróżnicowaną poprzez pełne włączenie każdego dziecka/ucznia w proces kształcenia. 

Może się to odbywać m.in. poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu zgodnie                          

z potrzebami i możliwościami danego dziecka/ucznia 

 

§ 4 

 

Cele Wypożyczalni realizowane są poprzez: 

1. Niwelowanie barier związanych z komunikowaniem się oraz nabywaniem w szkole podstawowych 

umiejętności dzieci/uczniów, między innymi takich jak: pisanie, czytanie, rachowanie, aktywny udział 

w zajęciach, korzystanie   z   technologii   informacyjno  - komunikacyjnych,     uczestnictwo życiu 

klasowymi społecznym. 

2. Wsparcie podczas doboru sprzętu, instruktażu dotyczącego korzystania z danego urządzenia                           

i wypożyczania go. 

3. Wsparcie w zakresie doradztwa podczas doboru sprzętu, instruktażu dotyczącego korzystania z danego 

urządzenia, wypożyczania go oraz organizowania szkoleń na temat jego obsługi. 

4. Prowadzenie bazy z aktualnymi informacjami dotyczącymi dostępnych na rynku pomocy 

adresowanych do dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami. 
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Rozdział IV 

Zasady wypożyczania Sprzętu 

§ 5 

 

1. Z wypożyczalni korzystać mogą szkoły/przedszkola ogólnodostępne objęte wsparciem w projekcie. 

2. Wypożyczenie  sprzętu  odbywa  się  bezpłatnie  na  podstawie  umowy. 

3. Podstawą ubiegania się o prawo wypożyczenia sprzętu jest złożenie wniosku    o użyczenie sprzętu. 

4. Koordynator zainteresowany wypożyczeniem sprzętu składa w Wypożyczalni pisemny wniosek                       

o użyczenie sprzętu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Sprzęt zostaje wypożyczony na wyłączny użytek Wypożyczającego lub osoby,  dla której wnioskuje 

się o Sprzęt danej szkoły/przedszkola ogólnodostępnego objętego wsparciem. 

6. Rekomenduje się rozpatrywanie wniosków i wypożyczenia sprzętu specjalistycznego nie rzadziej niż 

co 3 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące, pod warunkiem braku 

zapotrzebowania na określoną pozycję ze strony innych użytkowników. 

7. Rekomenduje się jednorazowe wypożyczenie sprzętu specjalistycznego maksymalnie do 3 pozycji                    

w zależności od stanu magazynowego. 

8. Koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW zostaje powiadomiony o decyzji 

dotyczącej wypożyczenia sprzętu nie dłużej niż 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków.  

9. W przypadku pozytywnej opinii zostaje przygotowana i podpisana Umowa użyczenia sprzętu, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

10. W przypadku negatywnej opinii możliwe jest spotkanie i negocjowanie zaproponowanego wsparcia 

z liderem SCWEW. 

11. Wydanie Sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia i protokołu zdawczo-

odbiorczego - załącznik nr 4 w terminie ustalonym przez Wypożyczalnię. 

12. Podczas okresu używania wypożyczającego sprzętu, nauczyciel ma obowiązek przesłać do SCWEW 

Skarżysko-Kamienna dokumentację fotograficzną na maila. 

13. Nie używany sprzęt powinny być  natychmiast zwrócony do wypożyczalni, gdyż czekają inni 

użytkownicy. 

14. Wypożyczający może poprosić o zarezerwowanie potrzebnego sprzętu   z wyprzedzeniem. 

15. Jeżeli wypożyczający nie zgłosi się po zarezerwowaną pozycję w terminie trzech dni, wypożyczalnia 

może ją wypożyczyć innemu użytkownikowi. 
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§ 6 

 

1. Odmowa wypożyczenia Sprzętu, może nastąpić w przypadku, gdy: 

 wypożyczający korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go 

zgubił i nie uiścił opłaty za szkodę, 

 wypożyczający nie zwrócił Sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia, 

 wystąpi brak Sprzętu, o który wnioskuje osoba chcąca go wypożyczyć. 

 

Rozdział V 

Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony Sprzęt 

§ 7 

 

1. Na podstawie umowy sprzęt specjalistyczny zostaje wypożyczony osobie zgodnie  

z uprawnieniami do wypożyczenia. 

2. Po zawarciu umowy wypożyczenia wydawany jest przedmiot umowy na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego sprzętu – załącznik nr 4. 

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za utratę oraz zniszczenie sprzętu jeżeli używa go 

w sposób niezgodny z właściwościami, przeznaczeniem sprzętu oraz instrukcją obsługi.  

4. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem prawidłowego 

użytkowania.  

5. Uszkodzenia sprzętu powstałe z winy użytkownika będą usuwane na jego koszt. 

6. W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu specjalistycznego – użytkownik  jest zobowiązany                 

do niezwłocznego złożenia stosownego zawiadomienia  na policji (potwierdzonego pisemnym 

zgłoszeniem) oraz powiadomienia Lidera SCWEW Skarżysko-Kamienna. W przypadku jego 

nieobecności lub braku możliwości skontaktowania się, należy powiadomić eksperta ds. technologii 

wspomagających. 

7. W przypadku nie dostarczenia powyższego zawiadomienia jak również po zakończeniu 

postępowania użytkownik ma obowiązek przedstawić stosowną dokumentację dot. wyniku 

zakończonej sprawy Liderowi zespołu SCWEW Skarżysko-Kamienna użytkownik jest zobowiązany 

do zwrotu jego wartości według wyceny z dnia wypożyczenia sprzętu określonej w umowie 

wypożyczenia sprzętu. Zwrot wartości przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym                              

w pisemnym wezwaniu.  
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8. W przypadku gdy zwrot sprzętu nie nastąpi w wyznaczonym terminie użytkownik zostaje wezwany 

pisemnie do jego zwrotu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli użytkownik nie 

dokona zwrotu sprzętu w w/w terminie, sprawa zostanie zgłoszona   do stosownych organów 

ścigania. 

 

§ 8 

 

1. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni SCWEW Skarżysko-Kamienna, 

korzystania ze sprzętu specjalistycznegooraz akceptuje jego warunki podpisując oświadczenie                                  

– załącznik nr 3.  

 

Rozdział VI 

Zasady ewidencjonowania sprzętu 

§ 9 

 

1. W ramach Projektu  Wypożyczalnia posiada  Sprzęt na podstawie wniosków  z diagnozy pogłębionej 

przeprowadzonej w pierwszym etapie działalności SCWEW w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych 

objętych wsparciem oraz pozytywnej opinii Zespołu SCWEW 

2. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 5 niemniejszego regulaminu. 

3. Każdy  egzemplarz  Sprzętu  otrzymuje  numer  katalogowy  i  indywidualną  kartę ewidencyjną, 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić dane osobowe 

Wypożyczających. 

2. Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do 

rozwiązywania umowy użyczenia i do odebrania wypożyczonego Sprzętu. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje wiążące podejmuje Lider 

SCWEW Skarżysko-Kamienna, a następniemają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 12 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania 

 

                                                     Rozdział VII 

                                            Załączniki do regulaminu 

§ 13 

 

1. Załączniki do Regulaminu: 

 Wniosek o użyczenie Sprzętu – załącznik nr 1 

 Umowa użyczenia Sprzętu – załącznik nr 2 

 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni – załącznik nr 3 

 Protokół zdawczo-odbiorczy – załącznik nr 4 

 Wykaz sprzętu specjalistycznego – załącznik nr 5 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni 

WNIOSEK PRZEDSZKOLA/SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNYCH 

O WYPOŻYCZENIE  SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

 

Projektu grantowego pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających 

Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

 

Wnioskujący (nazwa i adres przedszkola/szkoły) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

1. Opis funkcjonowania dzieci/uczniów w grupie/klasie ze wskazaniem na 

trudności pojawiające się w efektywnym prowadzeniu zajęć, które mogą 

zostać zniwelowane za pomocą sprzętu specjalistycznego 

………………………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………….. 

 

2. Nazwa i model sprzętu, o który ubiega się przedszkole/szkoła, (prosimy 

wymienić sprzęt w kolejności wskazującej, który jest najbardziej potrzebny 

– jako pierwszy prosimy umieścić sprzęt najważniejszy, jako ostatni–

najmniej potrzebny) 

 

Poz. 

 

Nazwa i model sprzętu 

 

Dla kogo będzie 

przeznaczony sprzęt  

(imię i nazwisko/klasa) 

 

Termin wypożyczenia 
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3. Inne potrzeby wynikające z opisu funkcjonowania dzieci/uczniów (np. 

szkolenia, instruktaże) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                               

……………………………………………………………… 

                                                                    Data i podpis koordynatora 

 

 

                                                                                                                                

                                                                      ……………………………………………………………… 

                                                                  Data i podpis eksperta ds. technologii wspomagających 
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                      DECYZJA SCWEW:         (wskazać nr pozycji z pkt.2) 

 

Poz. 

 

Nazwa i model sprzętu 

Nr katologowy sprzętu wypożyczalni 

 

Dla kogo będzie 

przeznaczony sprzęt 

(imię i nazwisko/klasa) 

 

Termin 

wypożyczenia 

    

    

    

    

 

                 UZASADNIENIE/UWAGI: 

              

…………………………………………………………………………………………………………………             

….………………………………………………………………………………………………………………           

……..…………………………………………………………………………………………………………… 

 

                ……………………………………………………………… 

                                                                    Data i podpis koordynatora                 

        

                                                                                                       

                                                                      ……………………………………………………………… 

                                                                  Data i podpis eksperta ds. technologii wspomagających 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Wypożyczalni 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

SCWEW SKARŻYSKO-KAMIENNA 

Projektu grantowego pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających 

Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

 

dla …………………………………………………………………………………………….zawarta                  

w dniu ...................................... w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy: 

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą - SCWEW Skarżysko-Kamienna z siedzibą                    

w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15 zwaną dalej „Użyczającym” reprezentowaną przez ekspert ds. 

technologii wspomagających - Aneta Łobodaa koordynatorem przedszkola/szkoły ogólnodostępnej: 

…………………………………………………………………………………………..…….. zwanym dalej 

„Użytkownikiem”.  

 

§ 1 

 

Użyczający wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez użytkownika sprzętu specjalistycznego w celu 

korzystania z niego w siedzibie przedszkola/szkoły ogólnodostępnej oraz poza nią.  

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od ..................................... do ........................................ 

 

§ 3 

 

Użytkownik po każdorazowym wypożyczeniu sprzętu specjalistycznego oświadcza, że otrzymał sprzęt 
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specjalistyczny wraz z wymaganymi akcesoriami, instrukcją obsługi, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, 

że jest on przydatny do użytku i nie posiada wad.  

 

 

§ 4 

 

Użytkownik zobowiązuje się do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją  

obsługi oraz że nie będzie go udostępniał osobom trzecim.  

 

§ 5 

 

Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu  

wypowiedzenia. W przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej umowy,  

Użyczający ma prawo do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

 

§6 

 

Wartość sprzętu specjalistycznego zgodnie z fakturą zakupu. 

 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

 

1) Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za utratę oraz zniszczenie sprzętu jeżeli używa go                      

w sposób niezgodny z właściwościami, przeznaczeniem sprzętu oraz instrukcją obsługi.  

2) Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem prawidłowego 

użytkowania.  

3) Uszkodzenia sprzętu powstałe z winy użytkownika będą usuwane na jego koszt. 

4) W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu specjalistycznego – użytkownik jest  

zobowiązany do niezwłocznego złożenia stosownego zawiadomienia  na policji (potwierdzonego pisemnym 
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zgłoszeniem) oraz powiadomienia Lidera SCWEW Skarżysko-Kamienna. W przypadku jego nieobecności 

lub braku możliwości skontaktowania się, należy powiadomić eksperta ds. technologii wspomagających. 

5) W przypadku nie dostarczenia powyższego zawiadomienia jak również po zakończeniu postępowania 

użytkownik ma obowiązek przedstawić stosowną dokumentację dot. wyniku zakończonej sprawy Liderowi 

zespołu SCWEW Skarżysko-Kamienna użytkownik jest zobowiązany do zwrotu jego wartości według 

wyceny z dnia wypożyczenia sprzętu określonej w umowie wypożyczenia sprzętu. Zwrot wartości 

przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w pisemnym wezwaniu.  

 

6) W przypadku gdy zwrot sprzętu nie nastąpi w wyznaczonym terminie użytkownik zostaje  

wezwany pisemnie do jego zwrotu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli  

użytkownik nie dokona zwrotu sprzętu w w/w terminie, sprawa zostanie zgłoszona do stosownych organów 

ścigania. 

 

§ 9 

 

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni SCWEW Skarżysko-Kamienna, 

korzystania ze sprzętu specjalistycznego oraz akceptuje jego warunki.  

 

§ 10  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

                                                                          § 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

       Użyczający                                                                                        Użytkownik 

 

    …………………………….                                                           ………………..…………… 

    data i podpis  czytelny                                                                        data i podpis czytelny 

ekspert ds. technologii wspomagających                                                   koordynatora 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Wypożyczalni 

 

 

…............................................................. 

imię i nazwisko 

 

…………………………………………….. 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły ogólnodostępnej 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

 

1) zapoznałam/em się z Regulaminem Wypożyczalni, wyrażam zgodę na objęcie mnie 

odpowiedzialnością materialną za wypożyczony Sprzęt w trakcie jego użytkowania oraz 

zobowiązuję się zwrócić Sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające                       

z prawidłowej eksploatacji, 

2) zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych                                 

w SCWEW Skarżysko-Kamienna. 

 

 

 

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dnia …............................. 

 

                ................................................. 

                                                                                                     /czytelny podpis/ 



 

 

15 

  

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wypożyczalni 

 

Dotyczy umowy użyczenia nr ................................. 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  

 

 

1. W dniu ......................... przekazano do używania niżej wymieniony sprzęt specjalistyczny w stanie 

nieuszkodzonym:  

a. .....................................................................................................  

b. .....................................................................................................  

c. .....................................................................................................  

d. .....................................................................................................  

e. .....................................................................................................  

 

.............................................                                             ............................................  

data i podpis odbierającego                                                data i podpis przekazującego 

 

2. W dniu ....................... zdano sprzęt specjalistyczny w stanie uszkodzonym/nieuszkodzonym 

 

Uwagi: 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...........................................................  

 

 

 

.............................................                                               .............................................  

data i podpis odbierającego                                                data i podpis przekazującego 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Wypożyczalni 

 

WYKAZ SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO WYPOŻYCZALNI SCWEW 

SKARŻYSKO-KAMIENNA 

Lp. Nazwa sprzętu ilość Numer katalogowy 

1 

1a 

TABLICE typu Ishihary 24 

TABLICE typu Ishihary 24 

2 szt. SCWEW.p.1.1 

SCWEW.p.1.2 

2 

2a 

TABLICE TYPU Ishihary 38 

TABLICE TYPU Ishihary 38 

2 szt. SCWEW.p.2.1 

SCWEW.p.2.2 

3 INTERAKTYWNA KOLUMNA 

WODNA 150X10 

1 szt. SCWEW.p.3 

4 WALIZKA LOGOPEDYCZNA 

 

1 szt. SCWEW.p.4 

5 

 

5a 

 

5b 

 

5c 

 

5d 

TABLET WRAZ 

Z OPROGRAMOWANIEM MÓWIK 

TABLET WRAZ 

Z OPROGRAMOWANIEM MÓWIK 

TABLET WRAZ 

Z OPROGRAMOWANIEM MÓWIK 

TABLET WRAZ 

Z OPROGRAMOWANIEM MÓWIK 

TABLET WRAZ 

Z OPROGRAMOWANIEM MÓWIK 

5 szt. SCWEW.p.5.1 

 

SCWEW.p.5.2 

 

SCWEW.p.5.3 

 

SCWEW.p.5.4 

 

SCWEW.p.5.5 

6 

 

6a 

 

6b 

 

6c 

 

6d 

CZYTNIK POCKETBOOK InkPad 

3Prp (ODTWARZACZE DŹWIĘKU) 

CZYTNIK POCKETBOOK InkPad 

3Prp (ODTWARZACZE DŹWIĘKU) 

CZYTNIK POCKETBOOK InkPad 

3Prp (ODTWARZACZE DŹWIĘKU) 

CZYTNIK POCKETBOOK InkPad 

3Prp (ODTWARZACZE DŹWIĘKU) 

CZYTNIK POCKETBOOK InkPad 

5 szt. SCWEW.p.6.1 

 

SCWEW.p.6.2 

 

SCWEW.p.6.3 

 

SCWEW.p.6.4 

 

SCWEW.p.6.5 
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3Prp (ODTWARZACZE DŹWIĘKU) 

 

7 SKALA INTELIGENCJI 

 

1 szt. SCWEW.p.7 

8 

 

8a 

 

8b 

 

8c 

 

8d 

 

8e 

 

8f 

 

8g 

 

8h 

 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

NETBOOK  DEL INSPIRON I5-

1135G7/16GB/256/WIN10 

9 szt. SCWEW.p.8.1 

 

SCWEW.p.8.2 

 

SCWEW.p.8.3 

 

SCWEW.p.8.4 

 

SCWEW.p.8.5 

 

SCWEW.p.8.6 

 

SCWEW.p.8.7 

 

SCWEW.p.8.8 

 

SCWEW.p.8.9 

9 

 

9a 

 

9b 

 

9c 

 

9d 

 

EDUSENSUS SPEKTRUM AUTYZMU 

PRO + ZESTAW v1.0.1 

EDUSENSUS SPEKTRUM AUTYZMU 

PRO + ZESTAW v1.0.1 

EDUSENSUS SPEKTRUM AUTYZMU 

PRO + ZESTAW v1.0.1 

EDUSENSUS SPEKTRUM AUTYZMU 

PRO + ZESTAW v1.0.1 

EDUSENSUS SPEKTRUM AUTYZMU 

PRO + ZESTAW v1.0.1 

7 szt. SCWEW.p.9.1 

 

SCWEW.p.9.2 

 

SCWEW.p.9.3 

 

SCWEW.p.9.4 

 

SCWEW.p.9.5 
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9e 

 

9f 

EDUSENSUS SPEKTRUM AUTYZMU 

PRO + ZESTAW v1.0.1 

EDUSENSUS SPEKTRUM AUTYZMU 

PRO + ZESTAW v1.0.1 

SCWEW.p.9.6 

 

SCWEW.p.9.7 

10 KARTY DrOmnibus - EMOCJE I LUDZI 1 szt. SCWEW.p.10 

11 PROGRAM MOC EMOCJI 

 

1 szt. SCWEW.p.11 

12 PROGRAM ROZWIJANIA 

UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ 

WZROKIEM 

1 szt. SCWEW.p.12 

13 

13a 

13b 

PODŚWIETLANY BLAT LED 

PODŚWIETLANY BLAT LED 

PODŚWIETLANY BLAT LED 

3 szt. SCWEW.p.13.1 

SCWEW.p.13.2 

SCWEW.p.13.3 

14 Zestaw 3 programów do sterowania 

wzrokiem) (INCLUSIVE EYE GAZE 

LEARNING CURVE 

1 szt. SCWEW.p.14 

15 OPROGRAMOWANIE LOOK TO 

LEARN 

1 szt. SCWEW.p.15 

16 

 

16a 

PROGRAM LOOK TO LEARN: 

SCENES AND SOUNDS 

PROGRAM LOOK TO LEARN: 

SCENES AND SOUNDS 

2 szt. SCWEW.p.16.1 

 

SCWEW.p.16.2 

17 PROJEKTOR LEDOWY + ZEDSTAW 

TARCZ 

1 szt. SCWEW.p.17 

18 

18a 

18b 

STÓŁ COSTWAY 

STÓŁ COSTWAY 

STÓŁ COSTWAY 

3 szt. SCWEW.p.18.1 

SCWEW.p.18.2 

SCWEW.p.18.3 

19 URZĄDZENIE PCEye GO 

 

1 szt. SCWEW.p.19 

20 TERAPIA FUNKCJI WZROKOWYCH 

(CZĘŚĆ 1-5) 

1 szt. SCWEW.p.20/1 

SCWEW.p.20/2 

SCWEW.p.20/3 
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SCWEW.p.20/4 

SCWEW.p.20/5 

21 PROGRAM EFEKTYWNOŚCI 

WIZUALNEJ BARRAGA 

1 szt. SCWEW.p.21 

22 ZESTAW LUSTRZANY KULA + 

LED10SPOT 

1 szt. SCWEW.p.22 

23 AKADEMIA UMYSŁU cz. 1 

 

1 szt. SCWEW.p.23 

24 AKADEMIA UMYSŁU cz. 2 

 

1 szt. SCWEW.p.24 

25 MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA – 

PAKIET 1 i 2 

1 szt. SCWEW.p.25 

26 SPEKTRUM AUTYZMU PRO POZIOM 

2- zestaw 

1 szt. SCWEW.p.26 

27 EDUTERAPEUTICA SPECJALNE 

POTRZEBY EDUKACYJNE 4-8 + 

1 szt. SCWEW.p.27 

28 ROBOT PROGRAMOWALNY 

 

1 szt. SCWEW.p.28 
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