ZSM nr 1 im. K. Szymanowskiego
ul. Fryderyka Szopena 32
35-055 Rzeszów

Regulamin ćwiczenia w Szkole
I.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania z sal do ćwiczeń
2. Uczniowie OSM I i II stopnia oraz PSM II stopnia mogą uzyskać zgodę na ćwiczenie
w szkole za wiedzą i zgodą rodziców (prawnych opiekunów) – potwierdzoną
odpowiednim oświadczeniem oraz legitymacją szkolną, o których mowa
w rozdziale II Regulaminu.
3. Portiernia udostępnia sale lekcyjne do ćwiczeń w zależności od ich posiadania
4. Niektóre sale są wyłączone z możliwości ćwiczenia i wymagają zgody dyrektora i nauczyciela, który sprawuje opiekę nad salami (są to sale nr 6, 7, 22, sale perkusyjne, aula i sala kameralna)
5. Zgodę na ćwiczenie w czasie lekcji przedpołudniowych, może uzyskać uczeń
posiadający zwolnienie z ich udziału (np. w-f) lub nieuczęszczający na dane
zajęcia (np. religia)
6. Dyrektor szkoły określa soboty, w które uczeń możne korzystać z sal lekcyjnych do ćwiczeń.
7. W salach udostępnianych do indywidualnego samodzielnego ćwiczenia, szkoła nie zapewnia bezpośredniej opieki i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów ćwiczących samodzielnie na terenie szkoły

II.

Procedura wydawania zgody na ćwiczenie w Szkole

1. O zgodę na korzystanie z sal lekcyjnych do ćwiczeń należy wystąpić do dyrektora, składając odpowiednie oświadczenie:


w imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice
(prawni opiekunowie)wg wzoru umieszczonego w załączniku nr 1.



uczniowie niepełnoletni również składają oświadczenie, potwierdzone
podpisem, że znajomili się z Regulaminu ćwiczenia w szkole wg wzoru
umieszczonego w załączniku nr 2.



uczniowie pełnoletni składają osobiście oświadczenie wg wzoru
umieszczonego w załączniku nr 3

2. Wzór oświadczenia w załączniku nr 1 zawiera:


oświadczenie o zgodzie na samodzielne ćwiczenie w szkole niepełnoletniego syna/córki.



oświadczenie o całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo syna/córki podczas samodzielnego ćwiczenia i pobytu w szkole poza zajęciami edukacyjnymi.



zobowiązanie do pokrycia kosztów za ewentualne szkody wyrządzone
przez dziecko podczas korzystania z sal do ćwiczeń.

3. Wzór oświadczenia w załączniku nr 2 zawiera:


pisemne potwierdzenie ucznia niepełnoletniego dotyczące znajomości
Regulaminu ćwiczenia w szkole.

4. Wzór oświadczenia w załączniku nr 3 zawiera:


zobowiązanie pełnoletniego ucznia do pokrycia kosztów za ewentualne
szkody powstałe podczas korzystania z sal do ćwiczeń.

5. Zezwolenie na korzystanie z sal do ćwiczeń wydaje się na czas cyklu nauki
ucznia.
6. Sekretariat posiada listę wydanych zezwoleń i przekazuje ją portierom.
7. Dyrektor wyraża zgodę na ćwiczenie uczniów w szkole poprzez podpisanie i
opieczętowanie wyżej wymienionych oświadczeń.
8. Zgoda na ćwiczenie w szkole może zostać cofnięta w przypadku łamania niniejszego Regulaminu oraz łamania norm zachowania przyjętych w Statucie
szkoły.

III.

Zasady korzystania z sal do ćwiczeń

1. Pobieranie klucza odbywa się za okazaniem legitymacji szkolnej i jest odnotowywane w zeszycie ćwiczeń prowadzonym przez portiera.
2. Zwrot klucza odnotowywany jest przez portiera w tym samym zeszycie.
3. Po wejściu do sali uczeń powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić je portierowi.
4. Sale są wydawane jednorazowo na 1 godzinę: można starać się o przedłużenie ćwiczenia, jeżeli zaistnieje taka możliwość .
5. W sali może przebywać tylko jeden uczeń, który jest zapisany w zeszycie ćwiczeń.
6. W przypadkach uzasadnionych ćwiczeń zespołowych, każdy z członków zespołu musi być odnotowany w zeszycie ćwiczeń.
7. Uczeń opuszczając sale musi pozostawić ją w należytym porządku, ponadto
jest zobowiązany do dbałości o stan wyposażenia sali, a w szczególności o instrumenty muzyczne
8. Po zakończeniu ćwiczenia klucz do sali należy osobiście oddać na portiernię.
9. Zabrania się:


przekazywania klucza bezpośrednio innemu uczniowi,



wynoszenia kluczy poza szkołę,



przebywania w salach innych uczniów oraz innych osób postronnych,



niszczenia instrumentów oraz wyposażenia sal,



korzystania z sal w innym celu, niż ćwiczenie.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 r.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA
NIPEŁNOLETNIEGO
(na cykl kształcenia )

........................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na samodzielne ćwiczenie w Szkole mojej/mojego niepełnoletniej/ego córki syna:
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa
2. Zostałam/em poinformowana/y, że Szkoła nie zapewnia bezpośredniej opieki
w salach udostępnianych do indywidualnego ćwiczenia i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów ćwiczących samodzielnie na terenie
Szkoły
3. Wydając swoją zgodę na jej/jego samodzielne ćwiczenie w Szkole, ponoszę
całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo córki/syna podczas korzystania z sal do ćwiczeń
4. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów za ewentualne szkody wyrządzone
przez dziecko podczas korzystania z sal .
5. Zapoznałam/em się z Regulaminem ćwiczenia w Szkole.

Rzeszów, dn…………………………………………………………………………………..
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Podpis Dyrektora i pieczątka Szkoły

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO
(na cykl kształcenia)
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia
1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem ćwiczenia w Szkole i zobowiązuję się do jego przestrzegania
Rzeszów,
dn.……………………………………………………………...................................
(data i podpis ucznia )

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
(na cykl kształcenia)
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

1. Oświadczam, iż zobowiązuje się do pokrycia kosztów za ewentualne szkody
wyrządzone przeze mnie podczas korzystania z sal .
2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem ćwiczenia w Szkole i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Rzeszów,
dn.…………………………………………………………………………………….
(data i podpis ucznia)

