Załącznik nr 1

UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW
zawarta w dniu ................... pomiędzy:
1. Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, zwaną dalej "Użyczającym", w imieniu
której działa Agnieszka Stelmaszczyk – dyrektor szkoły, a
2.Panią/Panem*…………...……......…...……………………zwanym dalej "Biorącym do używania"
zamieszkałym w…………………….........……..…………………….........................................……....
- rodzicem /opiekunem prawnym* ………………………………..……………………………………..
ucznia klasy .................. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu.
§ 1 Przedmiotem użyczenia są podręczniki do klasy właściwej programowo w ilości zgodnej ze
Szkolnym wykazem podręczników. Użyczający oświadcza, że jest ich właścicielem oraz, że oddaje je
w bezpłatne używanie Biorącemu do używania, a Biorący do używania przedmiot użyczenia
przyjmuje.
§ 2 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ......................... do dnia ukończenia przez ucznia nauki
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu.
§ 3 Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i
stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku. Biorący do używania oświadcza również, iż
zapoznał się ze Szkolnym regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów
edukacyjnych zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka
(www.sp2.lubliniec.pl) i akceptuje jego treść.
§ 4 Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem i utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie
przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.
§ 5 W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiału
edukacyjnego Biorący do używania jest zobowiązany do zwrotu kosztów w terminie wyznaczonym
przez dyrektora.
§ 6 Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia (podręczniki)
w terminie wyznaczonym przez Bibliotekę szkolną w odrębnym komunikacie.
§ 7 Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w
przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. Zapis §4 do 6 stosuje się
odpowiednio.
§ 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający:
…………………………

Biorący do używania:
………………………………………………

