ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Oskara Kolberga w Radomiu

Regulamin
wypożyczania instrumentów muzycznych uczniom
Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
w Radomiu

§ 1.
1. Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu umożliwia uczniom
szkoły wypożyczenie instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości.
2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są wyłącznie uczniom szkół muzycznych
I stopnia. Uczniowie szkół II stopnia maja obowiązek posiadania własnego
instrumentu.
3. W uzasadnionych przypadkach (korekta, naprawa własnego instrumentu) uczeń szkoły
II stopnia może wypożyczyć instrument na czas naprawy własnego.
§ 2.
1. Wypożyczony instrument należy chronić przed zniszczeniem.
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać prowadzącemu ucznia nauczycielowi.
3. Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie specjalista, po uprzednim zgłoszeniu
dysponentowi instrumentu czyli Zespołowi Szkół Muzycznych im. Oskara kolberga w
Radomiu.
§ 3.
1. Wypożyczenie instrumentu następuje w obecności pracownika księgowości,
nauczyciela prowadzącego oraz rodzica ucznia.
2. Wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wypożyczenie instrumentu są:
a/ podanie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia,
b/ dowód osobisty (lub inny dokument stwierdzający tożsamość) rodzica (prawnego
opiekuna) ucznia,
c/ zobowiązanie na wypożyczenie instrumentu (druk własny szkoły) wypełniane w
chwili wypożyczenia instrumentu.
§ 4.

1. Wyceny wypożyczanego instrumentu dokonuje prowadzący ucznia nauczyciel
wspólnie z pracownikiem księgowości uwzględniając cenę rynkową wypożyczanego
instrumentu, stopień zużycia instrumentu, jego ewentualne naprawy i korekty.
2. Za wypożyczony instrument obowiązuje wniesienie opłaty do kasy szkoły lub na
wskazane konto szkoły.
3. W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek nauczyciela prowadzącego ucznia, dyrektor
szkoły może zwolnić rodziców (prawnych opiekunów) z wniesienia opłaty za
wypożyczenie instrumentu.
§ 5.
1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) podpisując zobowiązanie na wypożyczenie
instrumentu muzycznego biorą na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone
mienie szkolne.
2. Wszelkie uszkodzenia instrumentu rodzice ucznia zobowiązują się naprawić i oddać
(wg cen rynkowych aktualnych w dniu zaginięcia) dysponentowi (Zespołowi Szkół
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu) w ciągu 7 dni.
3. Za zaginięcie (zagubienie) instrumentu rodzice ucznia zobowiązują się odkupić (wg
cen rynkowych aktualnych w dniu zaginięcia) i oddać dysponentowi (Zespołowi
Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu) w ciągu 14 dni.
4. Na żądanie Dyrektora szkoły (w uzasadnionych przypadkach) rodzice ucznia
zobowiązani są do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego instrumentu
muzycznego.
§ 6.
1. Instrument
muzyczny
(wraz
z
pokrowcem-futerałem oraz
zawartym
oprzyrządowaniem – smyczek, ustnik etc.) należy zwrócić po zakończeniu roku
szkolnego w stanie technicznym ustalonym w chwili wypożyczenia.

