Załącznik do Zarządzenia nr 17 Dyrektora ZPSM Nr 1 w Warszawie z dnia 15.11.2017 r.
REGULAMIN SAL ĆWICZENIOWYCH
W ZPSM nr 1

1. W ZPSM Nr 1 istnieje możliwość korzystania z sal ćwiczeniowych, w miarę ich dostępności i zgodnie
z poniższymi zasadami.
2. Użyczenie sali ćwiczeniowej następuje poprzez wpisanie się na listę dostępną u pań woźnych i
pobranie klucza za pozostawieniem legitymacji.
3. Sale zastrzeżone udostępniane są wyłącznie decyzją dyrektora na pisemny wniosek
zainteresowanego. Pierwszeństwo w udostępnieniu sal zastrzeżonych mają pianiści.
4. Obowiązuje całkowity zakaz ćwiczenia w korytarzach, klatkach schodowych i toaletach Zespołu
Szkół.
5. Uczeń lub, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi
odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone w salach ćwiczeniowych.
6. Podczas korzystania z sali ćwiczeniowej uczeń ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w niej
porządku.
7. Uczniowie klas 1-4 POSM mogą korzystać z sal ćwiczeniowych w obecności rodzica lub opiekuna
prawnego.
8. Sale ćwiczeniowe udostępniane są na 90 minut. Przedłużenie korzystania z sali jest możliwe, o ile
sala jest dostępna, poprzez ponowne wpisanie się na listę korzystających.
9. Z sali ćwiczeniowej może korzystać wyłącznie osoba wpisana na listę; w przypadku duetów i
większych zespołów kameralnych wszystkie osoby winny być wpisane na listę.
10. W salach ćwiczeniowych przeprowadzany jest przez woźne obchód co 90 minut w celu
sprawdzenia bezpieczeństwa ćwiczących uczniów i wywietrzenia sali.
11. W salach ćwiczeniowych nie wolno spożywać posiłków. Sale ćwiczeniowe winny być używane
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Uczniowie klas wiolonczeli i kontrabasu podczas ćwiczeń (a także lekcji i prób orkiestry) są
obowiązani są do używania podkładek pod nóżkę instrumentu.
13. W razie stwierdzenia uszkodzenia (zniszczenia, zepsucia) instrumentu należy ten fakt bezzwłocznie
zgłosić dyrekcji ZPSM Nr 1 osobiście lub za pośrednictwem woźnych.
14. Własny lub wypożyczony do wyłącznego użytku instrument uczeń obowiązany jest zabrać do domu
lub zostawić w przydzielonej szafce. W portierni można pozostawić instrument w sytuacjach
szczególnych, w czytelnie podpisanym futerale.
15. Portiernia ZPSM nr 1 nie odpowiada materialnie za pozostawione na przechowanie instrumenty.
16. ZPSM nr 1 nie ponosi odpowiedzialności za instrumenty pozostawione na korytarzach lub w salach
ćwiczeniowych. Odpowiedzialność za instrumenty pozostawione w ww. miejscach ponosi uczeń
lub jego rodzic/opiekun prawny.

Załącznik nr 1 – podanie o wydanie zgody na samodzielne ćwiczenie ucznia w salach ZPSM Nr 1

