§ 18.
ŚWIETLICA SZKOLNA


	Dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców, szkoła prowadzi świetlicę szkolną.

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, które szkoła organizuje, jeżeli posiada odpowiednie pomieszczenia, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.
Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas 1-3.
	W uzasadnionych przypadkach i w miarę posiadanych wolnych miejsc dopuszcza się 
	 możliwość korzystania z opieki świetlicy uczniom klas 4 i uczniom kl. „0” po uzyskaniu 	pisemnej zgody  dyrektora szkoły.
	Jeżeli liczba złożonych kart zapisu do świetlicy przekracza ilość wolnych miejsc, Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

Rekrutacji do świetlicy szkolnej dokonuje komisja w składzie: wicedyrektor, pedagog, psycholog i wychowawca świetlicy.
Komisja dokonuje rekrutacji dzieci do świetlicy według kryteriów w następującej kolejności:
	1) dziecko wychowywane przez rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko,
	2) dziecko z rodziny zastępczej,
	3) dziecko, którego oboje rodzice pracują,
	4) dziecko z rodziny wielodzietnej. 	
	Uczeń może nie  zostać przyjęty do świetlicy z powodu braku wolnych miejsc.

Karta zapisu do świetlicy  musi być złożona przez rodziców w sekretariacie szkoły do 25.08. przed rozpoczęciem danego roku szkolnego. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane zgodnie z pkt. 8a.
Lista osób przyjętych do świetlicy jest ogłaszana  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
8a. W miarę wolnych miejsc uczniowie mogą być przyjmowani do świetlicy w trakcie roku 
      szkolnego, każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora szkoły.
8b. Na uzasadniony wniosek wychowawcy świetlicy, dyrektor ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu       
       ucznia ze świetlicy. O tym fakcie pisemnie informuje rodziców. Powodem skreślenia może być   
      notoryczne łamanie regulaminu świetlicy i częste opuszczanie bez uzasadnienia zajęć 
      świetlicowych.
	Zajęcia świetlicy odbywają się w grupach wychowawczych, które nie mogą przekraczać 25 osób. 

Nauczyciel - wychowawca świetlicy odpowiada za:
	zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy,
organizowanie i przeprowadzenie zajęć o zróżnicowanej, atrakcyjnej formie i treści, dostosowanej do wieku zainteresowań i możliwości dzieci, 
tworzenie warunków do samodzielnej nauki, organizowanie pomocy w nauce, 
	rozwijanie społecznych norm współżycia w grupie,

utrzymanie ładu i porządku oraz estetykę sali, dba o sprzęt i wyposażenie, 
pełnienie dyżurów podczas posiłków w stołówce szkolnej w wyznaczonych godzinach.
	Pracą świetlicy kieruje i nadzoruje wicedyrektor lub kierownik świetlicy, którego zakres obowiązków  określa Dyrektor Szkoły.
Stanowisko kierownika świetlicy tworzy się przy funkcjonowaniu co najmniej pięciu grup (powyżej 125 uczniów).
Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny.
Szkoła Podstawowa nr 107 zapewnia wszystkim uczniom możliwość spożycia w higienicznych warunkach co najmniej jednego ciepłego posiłku - obiadu w stołówce szkolnej. Posiłek jest odpłatny.
Pozostałe zasady pracy i funkcjonowania świetlicy reguluje Regulamin świetlicy szkolnej.




