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Zarządzenie nr 17/2014 

Dyrektora Paostwowej szkoły Muzycznej I stopnia w Miastku 

z dnia 18.06.2014 r. 

 

 

 

W sprawie: wprowadzenia „Regulaminu dla osób wypożyczających instrumenty szkolne” w 

Paostwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Miastku. 

 

Na podstawie: § 3, ust. 2, pkt 3i Statutu PSM I st. w Miastku oraz Uchwała Rady Rodziców nr 

11/2014 z dn. 16.06.2014 r.  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się do użytku szkolnego „Regulamin dla osób wypożyczających instrumenty 

szkolne” w PSM I st. w Miastku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zał. do zarządzenia nr 17/2014 

z dnia 18 czerwca 2014 r. 

REGULAMIN 

dla osób wypożyczających instrumenty szkolne 

 

 

1. Magazyn instrumentów udostępnia instrumenty i wybrane akcesoria uczniom oraz 

nauczycielom naszej Szkoły. 

2. Osoba nie związana ze szkołą może skorzystać z zasobów magazynu po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) uzyskanie pisemnej zgody dyrektora Szkoły, 

b) zadeklaruje darowiznę na rzecz szkoły. 

3. W celu wypożyczenia instrumentu należy zawrzeć UMOWĘ z pracownikiem magazynu 

reprezentującym Szkołę. 

4. UMOWĘ może zawrzeć osoba pełnoletnia będąca uczniem naszej Szkoły lub 

rodzic/prawny opiekun ucznia. 

5. Szkoła udostępnia instrument sprawny, gotowy do gry. 

Uwaga. 

Osoba wypożyczająca skrzypce lub gitarę, otrzymuje instrument wraz z akcesoriami dobrej 

kondycji, potwierdzonej przez nauczyciela prowadzącego: 

- smyczek (skrzypce), który w momencie zużycia zostanie naprawiony lub wymieniony na 

koszt szkoły, 

- struny (skrzypce, gitara), które w momencie zużycia zostaną wymienione na koszt 

wypożyczającego. 

6. Instrument wypożycza się na okres przewidziany programem nauczania. 

7. Za wypożyczony instrument obowiązuje opłata wg cennika ustalonego przez RR. 

8. Na żądanie szkoły wypożyczający jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu 

instrumentu. Przyczyną odebrania uczniowi instrumentu jest: 

a)  nie wywiązywanie się wobec Szkoły z obowiązku opłat za wypożyczenie, 

b)  osiąganie bardzo słabych wyników w nauce gry na instrumencie. 

9. Po ukończeniu nauki, jej przerwaniu, bądź wydaleniu ze Szkoły, instrument należy 

natychmiast zwrócić. 

10. Zwrot instrumentu następuje na podstawie danych identyfikacyjnych opisanych w 

umowie. 



11. Pracownik prowadzący wypożyczalnię instrumentów po stwierdzeniu stanu, że instrument 

jest kompletny i nieuszkodzony, przyjmuje go z powrotem na stan. Anuluje Umowę w 

obecności zdającego. 

12. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w budowie i wyglądzie instrumentu. 

13. Instrumentu nie można oddać do naprawy bez zgody pracownika wypożyczalni. 

14. Wszelkie zmiany bądź uszkodzenia instrumentu zauważone podczas eksploatacji 

instrumentu należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi przedmiotu lub pracownikowi 

magazynu. 

15. Wszelkie uszkodzenia wynikające z normalnej eksploatacji lub wynikające z wady 

materiałowej, usuwane będą na koszt Szkoły. 

16. Wszelkie uszkodzenia instrumentu (w szczególności mechaniczne, powstałe w wyniku 

uderzenia, wygięcia, niewłaściwego przechowywania - np. w przegrzanym czy 

przemrożonym samochodzie) powstałe podczas jego eksploatacji, usuwane będą na koszt 

użytkownika. 

 

17. Jeżeli (mimo naprawy) uszkodzenie wpłynie na obniżenie wartości instrumentu, 

wypożyczający zobowiązuje się do wyrównania strat (wpłacenia na rzecz Szkoły kwoty 

ustalonej przez pracownika magazynu i zaakceptowanej przez dyrektora Szkoły). 

18. W wypadku zaginięcia instrumentu wypożyczający zrekompensuje Szkole stratę w 

kwocie nie niższej niż wartość rynkowa pobranego instrumentu, bądź przekaże Szkole 

instrument odpowiadający standardom i jakości instrumentu zagubionego.  

19. W przypadkach niezawinionych przez użytkownika koszt naprawy w 50% ponosi 

użytkownik, a w 50% szkoła. 

20. W przypadkach uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę, osoba wypożyczająca 

powinna odkupić analogiczny instrument po aktualnie obowiązującej cenie. 

21. W przypadku niezwrócenia instrumentu Szkoła wystąpi do Sądu. 

 

 

 


