Załącznik nr 3
UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKA
zawarta dnia w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy:
Szkołą Podstawową nr 6 im. J. Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim zwaną dalej „Użyczającym”
a
Panem/ią
................................................................
zam. w ...............................................................................................................................................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ................................................... ,
zwanym dalej „Biorącym do używania”.

§1
1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem podręcznika/materiałów edukacyjnych: zgodnie
z załącznikiem do umowy.
2. Przedmiotem użyczenia jest podręcznik „Nasz Elementarz”.

§2
1. Z dniem podpisania umowy Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania, a
Biorący przyjmuje do używania przedmiot użyczenia określony w § 1, zwanym dalej podręcznikiem, na
czas ustalony przez wychowawcę.
2. W przypadku zmiany Szkoły umowa rozwiązuje się wraz ze zwrotem podręcznika.

§3
Biorący do używania oświadcza, że odebrał podręcznik, zapoznał się z jego stanem
i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

§4
1. Biorący do używania zobowiązuje się do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do
utrzymania go w należytym stanie (podręcznik należy obłożyć w okładkę).
2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać podręcznika do korzystania innym osobom.

§5
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nieoddania w terminie podręcznika Biorący do używania
zobowiązuje się do zwrotu:
1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra.

§6
O wysokości kosztów, o których mowa w § 5, Użyczający zawiadomi Biorącego do używania,
wzywając do zapłaty stosownej kwoty w kasie szkoły.

§7
Biorący do używania przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych
podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje
na drogę postępowania sądowego.

§8
Biorący do używania oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem korzystania z darmowych
podręczników lub materiałów edukacyjnych i akceptuje jego treść.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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