
UMOWA UŻYCZENIA 

Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 8/2014 

 

zawarta w dniu …………………………………… pomiędzy: 

Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Kędzierzynie- Koźlu, zwaną dalej „Użyczającym”, w imieniu której działa Paweł Masełko - 

dyrektor szkoły, a 

……………………………………………...……………………………………......… zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” zamieszkałym 
                                              (imię i nazwisko rodzica) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. ,rodzicem / opiekunem prawnym 
                                               (adres zamieszkania) 

………………………………………………………….., ucznia klasy  ……   Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie- Koźlu. 
                   (imię i nazwisko ucznia) 
 

§ 1 

Przedmiotem użyczenia są podręczniki do danej klasy szkoły podstawowej. Użyczający oświadcza, że działa w imieniu Gminy 
Kędzierzyn-Koźle - ich właściciela oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie 
przedmioty użyczenia przyjmuje. 
 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych bieżącego roku szkolnego. 

 

§ 3 

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmioty użyczenia, zapoznał się z ich stanem i stwierdza,  że są one przydatne do 
omówionego użytku. 
 

§ 4 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmioty użyczenia zgodnie z ich przeznaczeniem,  
że utrzyma je w należytym stanie. 
 

§ 5 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników biorący w użyczenie zobowiązuje się do odkupienia 
podręczników w księgarni lub na stronie internetowej danego wydawnictwa. 
 

§ 6 

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmioty użyczenia 
w bibliotece szkolnej, w terminie ogłoszonym przez nauczyciela – bibliotekarza.  
 

§ 7 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmioty użyczenia również w przypadku przejścia ucznia w trakcie 
roku szkolnego do innej szkoły. 
 

§ 8 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może 
wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Biorący w użyczenie będzie używać przedmiotów 
użyczenia niezgodnie z ich przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie ich stanu technicznego lub naruszy inne 
postanowienia niniejszej umowy. 
 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 

Umowę sporządzono w jednym  egzemplarzu, którą na czas użyczenia podręczników przechowuje się w bibliotece szkolnej. 

                      

                      Użyczający:                                                                                                   Biorący w użyczenie: 

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

 


