
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 
 

§1 
 

1. Zespół Szkół nr 20 we Wrocławiu umożliwia uczniom wypożyczanie instrumentów 
muzycznych w ramach posiadanych możliwości. 

2. Powyższe nie oznacza, że jest to obowiązek szkoły, ani też, że wypożyczony instrument 
może być przypisany do ucznia, do końca jego edukacji w szkole. 
 

§2 
 

1. Wypożyczony instrument należy chronić przed zniszczeniem. 
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać prowadzącemu ucznia nauczycielowi. 
3. Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie specjalista (np. lutnik), po uprzednim 

zgłoszeniu nauczycielowi. 
4. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia instrumentu - rodzice (opiekunowie prawni) 

pokrywają koszt naprawy, ewentualnie kupują inny instrument. 
5. Uczniowie nie mogą dokonywać wymiany instrumentów między sobą. 

 
§3 
 

1. Wypożyczenie instrumentu następuje po: 
- okazaniu dowodu wpłaty za wypożyczenie instrumentu, 
- podpisaniu umowy najmu instrumentu, 
- złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, 
- potwierdzeniu odbioru instrumentu na druku: „Opis techniczny instrumentu”. 
 

2. Instrument zostaje wydany na czas trwania umowy. Po zakończeniu czasu trwania umowy 
rodzic (opiekun) zobowiązany jest oddać instrument w takim stanie w jakim go 
wypożyczył (nauczyciel prowadzący ocenia stan instrumentu). 
 

§4 
 

1. Za wypożyczony instrument obowiązuje wniesienie opłaty 480 zł za cały rok szkolny   
(12 miesięcy). Uczniowie klas Szkoły Muzycznej: VI cyklu 6-letniego, IV cyklu 4-
letniego oraz klasy VIII Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej wnoszą opłatę za 10 
miesięcy w wysokości 400 zł. Opłaty można dokonać w dwóch ratach za I i II półrocze. 
Wpłatę za II półrocze należy dokonać do końca lutego. Kwoty nie dzielimy na 
poszczególne miesiące! 

2. Opłatę za wypożyczenie instrumentu należy dokonać na konto szkoły (32 1020 5226 0000 
6202 0416 6039). W tytule należy zamieścić imię i nazwisko dziecka oraz nazwę 
wypożyczonego instrumentu.  

3. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w szkole, a chcieliby wypożyczyć instrument na okres 
wakacji, zobowiązani są złożyć w tej sprawie podanie do dyrektora szkoły. 

4. W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), dyrektor może 
częściowo zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) z wniesienia opłaty za wypożyczenie 
instrumentu.  
 

 
 



§5 
 

1. Rodzice ucznia (opiekunowie prawni) podpisując umowę, biorą na siebie 
odpowiedzialność materialną za powierzone mienie szkolne. 

2. Do rodzica (opiekuna prawnego) należy obowiązek opłacenia następujących napraw 
(wymian) wynikających z bieżącego użytkowania: 

- w instrumentach smyczkowych – strun, włosia i kalafonii do smyczków,  
  ubytków w lakierze, pęknięć, zniszczeń futerałów, 
- w instrumentach dętych – stroików, poduszek, sprężynek, oliwki, wgnieceń, 
zniszczeń futerałów 
- w instrumentach perkusyjnych – pałek, 
- w gitarach – strun, ubytków w lakierze, pęknięć, zniszczeń futerałów. 
 

3. W uzasadnionych przypadkach asortyment wymieniony w pkt.2, decyzją dyrektora może 
być wymieniony na koszt szkoły (decyzja podejmowana jest na podstawie opisu 
technicznego instrumentu, sporządzanego przy wypożyczeniu instrumentu). 
 

4. W przypadku zagubienia instrumentu lub poważnego zniszczenia uniemożliwiającego 
naprawę, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest wpłacić na konto szkoły   
(32 1020 5226 0000 6202 0416 6039) wyznaczoną przez szkołę równowartość 
zaginionego lub zniszczonego mienia szkoły. 
 

§6 
1. Zwrot instrumentu następuje po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu technicznego (w 

obecności nauczyciela prowadzącego i kierownika magazynu). 
2. Na żądanie dyrektora szkoły, w uzasadnionych przypadkach, rodzice ucznia 

(opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego instrumentu 
muzycznego. 

3. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Muzycznej obowiązuje zapłata za 
wypożyczenie instrumentu również za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja. 

 
 
 
                                                                                                         Dyrektor szkoły  


