Regulamin
wypożyczania instrumentów muzycznych uczniom
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego
w Starachowicach

Informacje ogólne
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach
umożliwia uczniom szkoły wypożyczenie instrumentów muzycznych w ramach
posiadanych możliwości.
2. Powyższe nie oznacza, że jest to obowiązek szkoły, ani też, że wypożyczony
instrument może być przypisany do ucznia do końca jego edukacji w szkole.
3. Rodzic (opiekun prawny) ucznia zobowiązany jest do dbania o należyty stan
techniczny instrumentu i ponosi materialną odpowiedzialność za instrument.
4. Wyboru instrumentu dokonuje wyłącznie nauczyciel przedmiotu głównego danego
ucznia.
5. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu
szkolnego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do innych celów.
6. Użytkownik nie może oddać instrumentu w podnajem lub użyczyć go osobom
trzecim.
7. Instrument muzyczny może być wypożyczony wyłącznie w pierwszym roku nauki.
8. Na żądanie dyrektora szkoły wypożyczone do użytku instrumenty muszą być
zwrócone.

Procedury wypożyczania i zwrotu instrumentu
1. Wypożyczenie i zwrot instrumentu następuje w godzinach pracy administracji,
w obecności nauczyciela przedmiotu głównego, który dokonuje oceny stanu
technicznego instrumentu, oraz rodzica ucznia.
2. Podstawą wypożyczenia instrumentu jest wypełnienie Rewersu (załącznik nr 1
– do regulaminu) i podpisanie go przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
3. Każda wymiana instrumentu wymaga wypisania nowego Rewersu.
4. Uczniowie rezygnujący z nauki lub skreśleni z listy uczniów zobowiązani
są do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego instrumentu.
5. Zwrotu instrumentu użytkownik dokonuje w obecności nauczyciela przedmiotu
głównego, który określa stan techniczny instrumentu.
6. Wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wypożyczenie instrumentu są:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość rodzica (prawnego
opiekuna) ucznia
- oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

Zasady użytkowania instrumentów muzycznych
1. W przypadku uszkodzenia instrumentu muzycznego rodzic lub prawny opiekun
zobowiązany jest do jego naprawy na swój koszt.
2. Wszelkie naprawy, konserwacje instrumentów mogą być wykonywane przez zakład
uprawniony, wskazany przez szkołę.
3. W przypadku zgubienia instrumentu muzycznego lub jego zniszczenia rodzic (opiekun
prawny ) zobowiązany jest do odkupienia instrumentu.
4. O uszkodzeniu instrumentu użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły.

Zasady odpłatności za wypożyczony instrument
1.

2.
3.

4.

Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do wpłacania comiesięcznej kwoty
za wypożyczenie instrumentu muzycznego wg cennika który ustala Komitet
Rodzicielski szkoły i podaje do wiadomości użytkownikom.
Za wypożyczony instrument obowiązuje wniesienie opłaty miesięcznej na fundusz
Komitetu Rodzicielskiego do 15 - go dnia każdego miesiąca .
Na pisemny wniosek, skierowany do dyrektora szkoły, rodzice lub prawni
opiekunowie ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Starachowicach znajdujący się
w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zmniejszenie opłaty
za wypożyczany instrument (z uzasadnieniem na piśmie).
Środki pozyskane z opłat za wynajem instrumentów przeznaczone są na konserwację
i zakup nowych instrumentów oraz niezbędnych akcesoriów.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie objętych Regulaminem wypożyczania instrumentów muzycznych
stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2019 r.

Załącznik nr 1
Starachowice, ……………………………..

……………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

……………………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………………
(telefon kontaktowy)

……………………………………………
(Nr Rewersu)

REWERS
Proszę o wypożyczenie instrumentu: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa wypożyczonego instrumentu, nr inwentarzowy )

dla mojej/mojego* córki/syna* …………………...………………………….…………………
ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach .
Adres rodzica/ opiekuna prawnego: …………………………………………………………….
..……………………………………………………………
Nr dowodu osobistego rodzica/ opiekuna prawnego: ………………………………………….

Oceniam stan instrumentu jako: ………………………………………………………………..
Podpis nauczyciela instrumentu głównego: ……………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem
wypożyczania instrumentów, obowiązującym w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im.
Feliksa Rybickiego w Starachowicach i zobowiązuję się przestrzegania zawartych tam
postanowień.

…....………….…………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

