
 
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu 
 

REGULAMIN ĆWICZENIA W SZKOLE 
 
  
1.Postanowienia ogólne  
1.Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania z sal w celu ćwiczenia na instrumencie. 
2.Uczniowie korzystają z sal do ćwiczeń bezpłatnie.  
3.Szkoła nie zapewnia bezpośredniej opieki w salach udostępnianych w celu ćwiczenia na 
instrumencie. 
4.Niepełnoletni uczniowie ZSM od 7 roku życia mogą uzyskać zgodę na ćwiczenie w Szkole za wiedzą i 
zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, po złożeniu przez nich pisemnego oświadczenia, którego 
wzór stanowi załącznik do regulaminu.  
5.Uczniowie pełnoletni mogą uzyskać zgodę na korzystanie z sal w Szkole na własny wniosek .  
6. Dyrektor Szkoły określa z których sal uczniowie nie mogą korzystać samodzielnie. 
7. Z sali perkusyjnej, organowej i kontrabasowej samodzielnie korzystać mogą wyłącznie uczniowie 
odpowiedniej specjalności.  
8. Pierwszeństwo do korzystania z sal z fortepianami mają pianiści szkół II stopnia.  
9. Sale do ćwiczeń udostępniane są od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia Szkoły, z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy.  
10. Zgoda na ćwiczenie w Szkole może zostać cofnięta w przypadku łamania postanowień niniejszego 
Regulaminu, otrzymania niższej niż dobra oceny zachowania lub zawieszenia ucznia w prawach 
ucznia.  
11. Sala do ćwiczeń udostępniana jest na podstawie legitymacji szkolnej, której zwrot następuje po 
zdaniu klucza.  
12. W sali do ćwiczeń może przebywać tylko ten uczeń lub w przypadku zespołów kameralnych 
uczniowie,  którzy pozostawili na portierni odpowiednie dokumenty 
13. Po wejściu do sali ćwiczeń uczeń zobowiązany jest sprawdzić jej stan, a w przypadku zauważenia 
nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić je pracownikowi szkoły.  
14. Po zakończeniu ćwiczenia uczeń lub uczniowie zobowiązani są do pozostawienia sali w należytym 
porządku.  
15. Uczniowie korzystający z sal do ćwiczeń zobowiązani są do dbałości o stan wyposażenia sali, a w 
szczególności o instrumenty muzyczne.  
16. Zabrania się: a) przekazywania klucza od sali  bezpośrednio innemu uczniowi, b) wynoszenia 
kluczy poza Szkołę, c) pozostawiania sali otwartej, d) przebywania poza salą dłużej niż 10 minut, e) 
niszczenia wyposażenia sal oraz instrumentów, f) spożywania w sali posiłków, g) korzystania z sal w 
innym celu, niż ćwiczenie na instrumencie.  
 
Załączniki do regulaminu  
Zał. Nr 1 - Wzór podania dotyczący niepełnoletnich uczniów od 7 roku życia  
Zał. Nr 2 – Wzór podania dotyczący uczniów pełnoletnich  



 

Załącznik Nr 1  

P O D A N I E  
 
 
 
…………………………………………………………  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 
Zwracam się z prośbą o umożliwienie mojemu dziecku 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko ucznia)  

 
 
samodzielnego korzystania z sal do ćwiczeń. 
 
 
Klasa……………………..           Szkoła………………………………….         instrument……………………………………….. 
 
 
 
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko podczas 
korzystania z sali do ćwiczenia.  
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ćwiczenia w szkole. 
 
 
Toruń, dnia…………………………….                                                         ………………………………………………………  
(data)                                                                                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 
 
 
==================================================================================  
 
 
 
Decyzja Dyrektora ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Toruń, dnia ……………………………..                                                             …………………………………………………..  
(data)                                                                                                                                                                            (pieczątka i podpis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 

P O D A N I E  
 
 
 
…………………………………………………………  
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia)  

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie korzystania z sal do ćwiczeń.  
 
 
 
Klasa……………………..              Szkoła…………………………………         instrument…………………………………………. 
 
 
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów za ewentualne szkody wyrządzone podczas korzystania z sal do 
ćwiczenia.  
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ćwiczenia w Szkole.  
 
 
 
 
Toruń, dnia…………………………….                                           ………………………………………………………  
(data)                                                                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 
 
==================================================================================  
 
 
 
Decyzja Dyrektora …………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
Toruń, dnia ……………………………..                                                         …………………………………………………..  
(data)                                                                                                                                                                     (pieczątka i podpis)  


