
 
R e g u l a m i n 

Wypożyczania instrumentów muzycznych uczniom 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej 

§ 1. 

1.  Szkoła Muzyczna I st. I w Suchej Beskidzkiej umożliwia uczniom szkoły wypożyczenie instrumentów 

muzycznych w ramach posiadanych możliwości.  

2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są uczniom Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej w 

uzasadnionych przypadkach nauczycielom szkoły oraz innym osobom. 

§ 2. 

1. Wypożyczenie instrumentu następuje w obecności dyrektora bądź pracownika odpowiedzialnego za 

instrumenty w szkole, nauczyciela prowadzącego oraz rodzica ucznia.  

2. Wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wypożyczenie instrumentu są:  

        a) podanie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia wg załącznika nr 1 niniejszego regulaminu. 

         b) dowód osobisty (lub inny dokument stwierdzający tożsamość) rodzica (prawnego opiekuna) ucznia. 

         c) w przypadku pierwszego  wypożyczenia, okazanie dowodu wpłaty za uprzednio zarezerwowany 

instrument,  

§ 3. 

1. Za wypożyczony instrument obowiązuje na rok szkolny  wniesienie opłaty  w następującej wysokości: 

a) instrumenty zakupione w cenie do 600 zł  - 100 zł, 

b) instrumenty zakupione w cenie od 600 do 1 200 zł  - 150 zł, 

c) instrumenty zakupione w cenie  od 1 200 zł do 3000 zł  - 200 zł 

d) instrumenty zakupione w cenie od 3000 zł. do 5000 zł. – 300 zł 

e) instrumenty zakupione  powyżej 5000 zł. – 350 zł. 

2.  W przypadku kontunuowania wypożyczenia na rok kolejny, opłatę za wypożyczony instrument uiszczamy do 

20 września każdego następnego roku. 

3. Istniej możliwość wymiany w ciągu roku szkolnego wypożyczonego instrumentu na inny np. większy (skrzypce 

z 3/4 na 4/4 ), wówczas rodzic dopłaca różnicę wynikającą z kwoty wypożyczonego instrumentu. 

4.Nr konta: 21812800050063078620000030. 

§ 4. 

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 nauczycielowi 

prowadzącemu ucznia. 



 

§ 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 na koszt własny.  

3. Naprawy bieżące w wypożyczonych instrumentach muzycznych: 

- dęte: wymiana poduszek, sprężynek, bieżąca konserwacja i inne bieżące naprawy 

- strunowe: wymiana włosia, strun 

dokonują na koszt własny osoby wypożyczające instrument. 

3. W razie zaginięcia (zagubienia) instrumentu, rodzice ucznia zobowiązują się odkupić w ciągu 14 dni odpowiedni 

instrument, po skonsultowaniu oraz zaakceptowaniu zakupu przez nauczyciela prowadzącego naukę na tym 

instrumencie, według cen rynkowych aktualnych w dniu zaginięcia. 

4. Na żądanie Dyrektora szkoły 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 

2. Zwrot instrumentu następuje po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu technicznego przez nauczyciela 

prowadzącego naukę na tym instrumencie. 

§ 7. 

1. Wszelkie spory w zakresie wypożyczania instrumentu w wyjątkowych przypadkach rozstrzyga dyrektor szkoły, 

mając na uwadze dobro ucznia, szkoły i ogólnie przyjęte normy postępowania. 

  

Dokument wraz z załącznikiem został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2 z dnia 

28 sierpnia 2013. 

 

  

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. 

  

 

 

  



Załącznik nr 1 do regulaminu wypożyczania instrumentów muzycznych uczniom  

Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej 

Sucha Beskidzka, dnia ……………. 

……………………………………….. 

……………………………………… 

………………………………………. 
(Imię Nazwisko 
adres, telefon kontaktowy, 
nr dowodu osobistego 

rodzica/opiekuna prawnego
*
)                          

Do Dyrektora 

 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej 

Proszę o wypożyczenie instrumentu: ……………………………………………………………………………………… 
                                                                     (opis wypożyczanego instrumentu) 

dla mojej/mojego
*
 córki/syna

*
 uczennicy/ucznia

*
 Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Za 

udostępnienie instrumentu Rodzic ucznia zobowiązuje się do zapłaty jednorazowo kwoty…………. na rok na 

rachunek bankowy nr: : 21812800050063078620000030  w terminie do  20 września. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem
*
 się z regulaminem wypożyczania instrumentów, 

obowiązującym w Szkole Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej i zobowiązuję się przestrzegania 

zawartych tam postanowień. 

 

 

Wypożyczono  ………………………………………………………………………………….. 

       (opis wypożyczanego instrumentu) 

Wycena w/w instrumentu: ……………… (słownie: ......……………………………………) 
                                        (Kwota) 
  

……………………………………….   ………………………………. 

(podpis osoby reprezentującej  SM I st. W Suchej Beskidzkiej  (podpis rodzica/opiekuna prawnego
* 

oraz nauczyciela dokonującego wyceny )      jako poświadczenie odbioru instrumentu
*
) 

Zwrot instrumentu/zakup nowego w związku ze zniszczeniem/zagubieniem/kradzieżą
*:  

 …………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(opis wypożyczanego instrumentu) 

 ……………………………………….    ……………………………. 

(podpis osoby reprezentującej  SM I st. . W Suchej Beskidzkiej     (podpis rodzica/opiekuna prawnego
* 

oraz nauczyciela dokonującego wyceny )       jako poświadczenie odbioru instrumentu 


