
UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKA 

 
zawarta ………..  w Warszawie pomiędzy: 

Szkołą Podstawową Nr 319im. Marii Kann ul. ZWM 10 02-786 Warszawa a Rodzicami zwanymi 

dalej Biorącymi – potwierdzeniem zawarcia umowy jest oświadczenie. 

§ 1 

1. Przedmiotem użyczenia jest zestaw bezpłatnych podręczników zgodny z zestawem podręczników 

dla poszczególnych klas zamieszczony na stronie internetowej SP 319. 

§ 2  

1. Z dniem podpisania umowy szkoła użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Panu/i , a Biorący 

przyjmuje do używania podręczniki użyczenia określony w § 1,  na czas oznaczony – od dnia 

03.09.2018 do dnia 22.06.2019. 

2. Wydanie podręczników będzie następowało w porozumieniu z wychowawcą klasy lub z 

nauczycielami przedmiotu. 

3. W przypadku zmiany szkoły umowa rozwiązuje się wraz ze zwrotem podręcznika. 

§ 3 

Biorący oświadcza, że odebrał podręczniki, zapoznał się z jego stanem, stwierdza, że jest on przydatny 

do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. 

§ 4 

1. Biorący zobowiązuje się do używania podręczników zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do 

utrzymania ich  

w należytym stanie. Podręczniki powinny być obłożone w plastikowe okładki, bądź przenoszone 

w teczkach – zgodnie z zaleceniami nauczyciela. Nauczyciel ma prawo w dowolnym momencie 

skontrolować, czy uczeń użytkuje podręczniki we właściwy sposób (czy są one obłożone).  

2. Biorącemu nie wolno oddawać podręczników do korzystania innym osobom. 

§ 5 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nieoddania w terminie podręczników Biorący do używania 

zobowiązuje się do odkupienia podręcznika.  

§ 6 

Biorący do używania przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych 

podręczników Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego. 

§ 7 

Biorący oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych i akceptuje jego treść. 

§ 8 

 

W przypadku nierozliczenia się z podręczników do dnia 30 VI 2019  uczniowi nie zostaną wydane 

podręczniki do kolejnej klasy. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 
 


