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R E G U L A M I N 

MAGAZYNU  INSTRUMENTÓW   

SZKOŁY  MUZYCZNEJ  I i II  STOPNIA  W  GDYNI 

 

1.  Z zasobów Magazynu Instrumentów mogą korzystać: 

 Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów oraz pełnoletni uczniowie SM I i II st.  

w Gdyni za zgodą nauczycieli prowadzących. 

 Nauczyciele SM I i II st. w Gdyni wyłącznie do celów dydaktycznych na terenie szkoły. 
 

2.  Zakres  wypożyczania: 

 Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz pełnoletni uczniowie mogą wypożyczyć 

zgodnie z zaleceniem nauczyciela instrument i należące do niego akcesoria. 

 Inne pomoce jak pulpity, metronomy, sprzęt audiowizualny itp. są przeznaczone wyłącznie 

do użytku wewnętrznego i mogą być wypożyczane tylko na indywidualną kartę 

wypożyczeń nauczyciela do wykorzystania na terenie szkoły.     

 

3.  Założenie indywidualnej karty wypożyczeń: 

 Wypożyczający zapoznaje się z Regulaminem Magazynu Instrumentów. 

 Magazynier wypełnia indywidualną kartę wypożyczeni na podstawie dowodu osobistego 

wypożyczającego.  

 Wypożyczający składa podpis pod zobowiązaniem na indywidualnej karcie 

wypożyczeń. Zobowiązanie dotyczy całego okresu korzystania z Magazynu. 

  Wypożyczający poświadcza każdorazowo wypożyczenie lub zamianę instrumentu. 

                                                                                                    

4.  Zasady wypożyczania instrumentów: 

 Wyboru instrumentu (z wyjątkiem fletu prostego) dokonuje nauczyciel. 

 Wypożyczenie instrumentu odbywa się w obecności nauczyciela instrumentalisty, ucznia  

i jego rodzica (prawnego opiekuna). Instrument może być wydany bez obecności 

nauczyciela, jeżeli wcześniej dokonał on wyboru i poinformował o tym magazyniera.    

 Nauczyciel i rodzic (prawny opiekun) zgłaszają ewentualne zastrzeżenia dotyczące stanu 

wypożyczanego instrumentu, które magazynier odnotowuje na indywidualnej karcie 

wypożyczeń. Ma to na celu uniknięcie odpowiedzialności wypożyczającego za 

niezawinione usterki. 

 Wypożyczający ma obowiązek dbać o wypożyczony instrument/pomoc dydaktyczną  

i starannie konserwować go w/g wskazówek i zaleceń nauczyciela/magazyniera. 

 Na wezwanie magazyniera lub nauczyciela wypożyczający winien dostarczyć instrument 

lub pomoc szkolną do przeglądu. 



 

 Zmiana instrumentu na inny odbywa się w/g powyższych zasad po zdaniu wypożyczonego 

wcześniej instrumentu w stanie niebudzącym zastrzeżeń. 

 Szkoła pobiera opłatę przeznaczoną na utrzymanie instrumentarium  

oraz na pokrycie kosztów napraw i zakup niezbędnych akcesoriów w kwocie 30 zł. 

miesięcznie. 

 

5.  Wypożyczanie instrumentów i pomocy szkolnych przez nauczycieli. 

 Nauczyciel korzysta z zasobów Magazynu na podstawie indywidualnej karty wypożyczeń 

bez uiszczania opłat. 

 Nauczyciel odpowiada materialnie za wypożyczone instrumenty i pomoce szkolne. 

 

6.  Oddawanie wypożyczonego instrumentu. 

 Oddawanie instrumentu odbywa się w obecności rodzica (prawnego opiekuna)  

i ucznia wyłącznie w magazynie. 

 W przypadku zastrzeżeń konieczna jest opinia nauczyciela-instrumentalisty. 

 Zwrot instrumentu jest odnotowany na indywidualnej karcie wypożyczeń i zgodnie  

z powyższymi zasadami od momentu zwrotu szkoła nie będzie pobierała opłat za 

wypożyczenie. 

 

7.  Zakres odpowiedzialności wypożyczającego. 

 Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone dobro.  

W przypadku pełnoletnich lecz niepracujących uczniów SM II st. odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, co potwierdzają podpisem na 

indywidualnej karcie wypożyczeń. 

 Wszelkie zauważone usterki należy zgłaszać nauczycielowi, który kieruje instrument do 

naprawy. 

 Szkody  powstałe  na  skutek  niewłaściwego użytkowania  pokrywa wypożyczający,  

a napraw może dokonywać wyłącznie ekspert wskazany przez szkołę. Koszty powstałe 

wskutek napraw niefachowych obciążają materialnie wypożyczającego. 

 W  przypadku  zaginięcia  instrumentu  lub uszkodzeń  uniemożliwiających  naprawę  

wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, wypożyczający zobowiązany jest 

odkupić instrument tej samej klasy w uzgodnieniu z nauczycielem instrumentu 

głównego/magazynierem, po aktualnej wartości rynkowej. 

 W  przypadku  niewywiązywania  się  wypożyczającego  z  postanowień  regulaminu 

szkoła będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.  
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