UMOWA UŻYCZENIA
zawarta w dniu 20. 09. 2017 roku pomiędzy:
1. Szkołą Podstawową im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy, zwaną dalej "Użyczającym",
w imieniu której działa dyrektor szkoły Beata Gemel,
2. a "Biorącym w użyczenie"
Panem/Panią……………………………………….…...………………………………………………………….
zamieszkałym w…………………………..……………………………………………………………………….
rodzicem /opiekunem prawnym ucznia/uczennicy………………………………………………………………..
uczęszczającego/ej do klasy …………. ….Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy.
§ 1. Przedmiotem użyczenia jest komplet podręczników (wraz z płytą/płytami, stanowiącymi
z podręcznikiem nierozerwalną całość).
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem podręczników i dołączonych do nich płyt, oraz że
oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu, a Biorący przyjmuje w używanie w roku szkolnym 2017/2018
przedmiot użyczenia.
§ 2. Umowa zostaje zawarta na okres trwania zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym.
§ 3. Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem
i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.
§ 4. Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie – nie zniszczy i nie zgubi zarówno podręczników jak i płyt.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia zobowiązuje się do ich odkupienia.
§ 5. Przed zakończeniem roku szkolnego Biorący w używanie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu
przedmiot użyczenia (podręczniki wraz z płytą/płytami) w terminie i miejscu wskazanym przez Użyczającego.
§ 6. Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również
w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły.
§ 7. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli
Biorący w używanie będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje
znaczne pogorszenie jego stanu lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.
§ 8. Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, znajdującym się u wychowawcy klasy.
Tekst Umowy Użyczenia jest dostępny na stronie szkoły.

Użyczający:

Biorący w użyczenie:

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Beata Gemel

…………………………………………

