
 

 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA  

   

zawarta w  Swarzędzu,  w roku szkolnym 2022/23, pomiędzy: Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Swarzędzu, reprezentowanym przez p. Dorotę Świerczyńską,  zwaną  dalej "Użyczającym", a Rodzicami 

/Opiekunami prawnymi uczniów poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, zwanymi 

dalej "Biorącymi w użyczenie". 

Do każdej umowy dla poszczególnej klasy będzie dołączona imienna lista uczniów i ich Rodziców/Opiekunów 

prawnych, która będzie podpisana na Zebraniu z Rodzicami i przechowywana przez wychowawcę klasy w teczce 

klasowej. 

§ 1. 

Przedmiotem użyczenia są  podręczniki do odpowiednich klas Szkoły Podstawowej. 
Użyczający oświadcza, że jest  ich  właścicielem oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu 

w użyczenie, a Biorący w użyczenie Przedmiot użyczenia przyjmuje. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres  zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2022/2023. 

§ 3 

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest 

on przydatny do umówionego użytku. 

 

§ 4 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, 

że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające 

ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.    

 

§ 5 

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej.  

               § 6 

W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, 

bądź jego  zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia takiego samego podręcznika i przekazania 

go do biblioteki szkolnej do dnia 24 czerwca 2023 r. 

§ 7 

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z ewidencji szkoły, 

przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. 

 

§ 8 

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 

użyczenie będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne  

pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.  

§ 9 

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

 

 

Podpisy: 

 

              Użyczający:                                                                                    Biorący w użyczenie 

 

 

…………………………                                            *załącznik z podpisami Rodziców/Opiekunów prawnych   

       uczniów z danej klasy 


