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REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 
 

1. Szkoła umożliwia uczniom wypożyczenie wybranych instrumentów muzycznych. 

2. Wypożyczenie instrumentu nie jest obowiązkiem szkoły, a instrument nie może być 

przypisany do ucznia do końca jego edukacji w szkole. 

3. Wypożyczony instrument należy chronić przed zniszczeniem. 

4. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać  nauczycielowi muzyki. 

5. Wszelkich napraw można dokonywać wyłącznie po konsultacji z nauczycielem muzyki. 

6. Wypożyczenie instrumentu następuje w obecności nauczyciela muzyki. 

7. Wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wypożyczenie instrumentu są: 

1) podanie rodzica ucznia oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem  

i przestrzeganiu go – załącznik nr 1; 

2) dowód osobisty (lub inny dokument stwierdzający tożsamość) rodzica  ucznia. 

 

8. Wyceny wypożyczanego instrumentu dokonuje nauczyciel muzyki, uwzględniając cenę 

rynkową wypożyczanego instrument oraz  stopień jego zużycia. 

9. Rodzice ucznia, podpisując zobowiązanie na wypożyczenie instrumentu muzycznego, biorą 

na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone mienie szkolne. 

10. Wszelkie uszkodzenia instrumentu rodzice ucznia zobowiązują się naprawić na koszt 

własny z uwzględnieniem pkt. 4. i 5. 

11. W razie zaginięcia (zagubienia) instrumentu rodzice ucznia zobowiązują się odkupić 

odpowiedni instrument co najmniej za kwotę wyceny w dniu wypożyczenia  

i po skonsultowaniu oraz zaakceptowaniu zakupu przez nauczyciela muzyki. 

12. Na prośbę nauczyciela muzyki rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu wypożyczonego 

instrumentu muzycznego. 

13. Instrument muzyczny (wraz z pokrowcem - futerałem oraz zawartym oprzyrządowaniem 

– ustnik etc.) należy zwrócić po zakończeniu roku szkolnego w stanie technicznym ustalonym 

w chwili wypożyczenia. 

14. Zwrot instrumentu następuje po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu technicznego przez 

nauczyciela muzyki. 

15. Wszelkie spory w zakresie wypożyczania instrumentu rozstrzyga Dyrektor szkoły, mając 

na uwadze dobro ucznia, szkoły i ogólnie przyjęte normy postępowania. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu wypożyczania instrumentów muzycznych 

 

 

Warszawa, …………….. 

 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
(Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, 

nr dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego)      

                     

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 80 

 

 

 

Podanie 

 

Proszę o wypożyczenie instrumentu: ………………………………………………………….. 

                                                                                     (nazwa instrumentu) 

 

dla mojej/mojego* córki/syna*………………………………….…... uczennicy/ucznia*  kl. …………. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem 

wypożyczania instrumentów muzycznych, obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 80 w 

Warszawie i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam postanowień. 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 
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WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU 

Wypożyczono/nie wypożyczono*:  …………………………………………………………… 

                                                                                     (nazwa instrumentu) 

 

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

                          

                                                  (Kwota) 

   

……………………………………….                                                                               
(podpis nauczyciela muzyki)        

 

 

    

………………………………………. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego*jako poświadczenie odbioru instrumentu*) 

 

 

 

ZWROT INSTRUMENTU 

 

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

  

…………………………………….…………………………………………………………….. 
                                                (nazwa instrumentu) 

  

 

 

 

……………………………………….                                                                                      
(podpis nauczyciela muzyki)     

 

 

    

 ……………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego*jako poświadczenie odbioru instrumentu*) 

 

  

* niepotrzebne skreślić 


