Załącznik nr 1
do zarządzenia Dyrektora nr PSP5.021.22.2014.S
z dnia 10 października 2014 r.

UMOWA UŻYCZENIA
Zawarta, w dniu 01.09.2014 roku, pomiędzy:
1. Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku, zwaną
dalej "Użyczającym",
w imieniu, której działa Marek Tobiasz – dyrektor szkoły, a
2…………...………………………………………………..zwanym dalej "Biorącym w użyczenie"
zamieszkałym w…………………………..…………………………..……..- rodzicem / opiekunem prawnym*
Natalii Szar - ucznia klasy I D Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii
Plater w Kluczborku
§ 1. Przedmiotem użyczenia jest:
a) podręcznik do klasy 1 szkoły podstawowej- „Nasz elementarz”,
b) podręczniki do zajęć z danego języka nowożytnego lub materiały edukacyjne z danego języka
obcego nowożytnego
Użyczający oświadcza, że jest jego właścicielem oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do
używania, a Biorący do używania Przedmiot użyczenia przyjmuje.
§ 2. 1 Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego – tj. od dnia
1 września 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki, o których mowa
w §1do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 15 lipca danego roku. Uczniowie
przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia
danego roku.
§ 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. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie
przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.
§ 5. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić
Użyczającemu przedmiot użyczenia ( podręcznik) w terminie i miejscu wskazanym przez Użyczającego.
§ 6. Biorący do używania zobowiązuje zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również
w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły.
§ 7. Wartość jednej części „Naszego elementarza” wynosi 4,34 zł, co w przypadku czterech części jest
to kwota 17,36 zł.
§ 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 do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje
zagubienie przedmiotu użyczenia lub znacznego pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne
postanowienia niniejszej umowy.
§ 9. Szkoła może żądać zwrotu kosztów (4,34 zł za jedną część elementarza) w przypadku uszkodzenia,
zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
Wpłaty dokonuje rodzic (opiekun prawny) ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji
Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku
59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik „Nasz
elementarz” część …”. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
§ 10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Użyczający:
…………………………
*niepotrzebne skreślić

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

