Основна музичка школа ''Вук Караџић''

ПРАВИЛНИК
о изнајмљивању музичких инструмената
ученицима Школе

Лозница, 15.03.2018. године

На основу члана 114. став 1. тачка 1. Статута Основне музичке школе ''Вук
Караџић'' у Лозници (Дел.бр. 82/2018) и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/2017), Школски одбор Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници је на својој 30-ој редовној седници одржаној
дана 15.03.2018. године једногласно донео
П Р А ВИ Л Н И К
о изнајмљивању музичких инструмената
ученицима Школе
2- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се регулише: начин изнајмљивања музичких инструмената,
врста музичких инструмената која се изнајмљују, начин наплате накнаде за изнајмљене
музичке инструменте и намена коришћења средстава прикупљених од ученика Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници (у даљем тексту: Школа) по основу
изнајмљивања музичких инструмената.
II – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Школа својим ученицима може изнајмљивати музичке инструменте на следећи
начин:
1.- Одобрити вежбање на школским клавирима, изузев на клавирима који се
налазе у школској сали и учионицама солфеђа.
2.- Одобрити изношење музичких инструмената кући, и то: виолине,
виолончела, флауте, кларинета, саксофона.
Члан 3.
Школа, на почетку школске године, сачињава План изнајмљивања музичких
инструмената, који садржи врсту и број инструмената који се могу изнајмити у складу
са чланом 2. овог Правилника.
План изнајмљивања инструмената из става 1. овог члана доноси Наставничко
веће Школе, на предлог директора Школе.
Члан 4.
Разредне старешине сачињавају списак ученика заинтересованих за коришћење
инструмената из члана 2. овог Правилника и достављају директору Школе.
Уколико је број ученика заинтересованих за коришћење инструмената из члана
2. овог Правилника већи од броја инструмената садржаних у плану, предност ће имати
ученици лошијег материјалног стања.
Одлуку о изнајмљивању инструмената доноси директор Школе, на предлог
Педагошког колегијума Школе.

Члан 5.
Изнајмљивање инструмената из члана 2. тачка 2. овог Правилника врши домар
Школе на реверс, који потписује родитељ ученика који преузима инструмент.
Исправност инструмента који се издаје гарантује директор Школе.
Школа са родитељем ученика закључује Уговор о изнајмљивању инструмента.
Члан 6.
Висину накнаде за коришћење инструмента из члана 2. тачка 1 и 2 овог
Правилника, доноси Школски одбор, на предлог директора Школе.
Средства која Школа прикупи од ученика по основу накнаде за изнајмљивање
инструмената, могу се користити искључиво за одржавање инструмената или куповину
нових инструмената.
III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.
Члан 8.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о
изнајмљивању музичких инструмената ученицима Школе бр. 34 од 30.01.2014. године.
У Лозници, 15.03.2018.
Дел.бр.105/ 2018

Председник Школског одбора
___________________________
Зорица Дражевић

Овај Правилник је објављен на огласној табли Школе 20.03.2018.године.

Основна музичка школа ''Вук Караџић''

ПРАВИЛНИК
о изнајмљивању музичких инструмената
ученицима Школе

Лозница, јануара 2014.
На основу члана 29. Пословника о раду Школског одбора Основне музичке
школе ''Вук Караџић'' у Лозници (дел. бр. 356 од 31.08.2010. године), члана 138. став 1.
тачка 1. Статута Основне музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници (Дел.бр.2 од
03.01.2014. године), члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (Сл. Гл. РС бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Школски одбор Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници је на својој 21-ој редовној седници одржаној
дана 30.01.2014. године једногласно донео
П Р А ВИ Л Н И К
о изнајмљивању музичких инструмената
ученицима Школе
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се регулише: начин изнајмљивања музичких инструмената,
врста музичких инструмената која се изнајмљују, начин наплате накнаде за изнајмљене
музичке инструменте и намена коришћења средстава прикупљених од ученика Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници (у даљем тексту: Школа) по основу
изнајмљивања музичких инструмената.
II – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Школа својим ученицима може изнајмљивати музичке инструменте на следећи
начин:
1.- Одобрити вежбање на школским клавирима, изузев на клавирима који се
налазе у школској сали и учионицама солфеђа.
2.- Одобрити изношење музичких инструмената кући, и то: виолине,
виолончела, флауте, кларинета, саксофона.
Члан 3.
Школа, на почетку школске године, сачињава План изнајмљивања музичких
инструмената, који садржи врсту и број инструмената који се могу изнајмити у складу
са чланом 2. овог Правилника.
План изнајмљивања инструмената из става 1. овог члана доноси Наставничко
веће Школе, на предлог директора Школе.
Члан 4.
Разредне старешине сачињавају списак ученика заинтересованих за коришћење
инструмената из члана 2. овог Правилника и достављају директору Школе.
Уколико је број ученика заинтересованих за коришћење инструмената из члана
2. овог Правилника већи од броја инструмената садржаних у плану, предност ће имати
ученици лошијег материјалног стања.

Одлуку о изнајмљивању инструмената доноси директор Школе, на предлог
Педагошког колегијума Школе.
Члан 5.
Изнајмљивање инструмената из члана 2. тачка 2. овог Правилника врши домар
Школе на реверс, који потписује родитељ ученика који преузима инструмент.
Исправност инструмента који се издаје гарантује директор Школе.
Школа са родитељем ученика закључује Уговор о изнајмљивању инструмента.
Члан 6.
Висину накнаде за коришћење инструмента из члана 2. тачка 1 и 2 овог
Правилника, доноси Школски одбор, на предлог директора Школе.
Средства која Школа прикупи од ученика по основу накнаде за изнајмљивање
инструмената, могу се користити искључиво за одржавање инструмената или куповину
нових инструмената.
III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.
У Лозници, 30.01.2014.
Дел.бр.34 / 2014

Председник Школског одбора
___________________________
Милан Јовановић

Овај Правилник је објављен на огласној табли Школе ____ 01.2014.

