§9

Baza szkoły
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada i zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) szatni,
4) stołówki,
5) gabinetu pielęgniarki szkolnej,
6) świetlicy,
7) sali gimnastycznej,
8) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
9) gabinetu pedagoga szkolnego,
10) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych
2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego
ciepłego posiłku w stołówce szkolnej oraz kupna ciepłych i zimnych napojów.
1) Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
2) Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki,
ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz
intendentką zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3) Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa regulamin, który jest spójny
ze Statutem Szkoły.
3. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy
o regionie.
1) Szkoła zapewnia pomieszczenie na bibliotekę, które umożliwia:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
d) dostęp do Internetu.
2) Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły
i rodzice zgodnie z regulaminem biblioteki.
3) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
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4) Organizację pracy szkolnej biblioteki określa odrębny regulamin, zgodny
ze Statutem Szkoły.
4. Uczniowie dojeżdżający, którzy muszą dłużej przebywać w szkole lub wcześniej
są

dowożeni z miejsca zamieszkania do szkoły przez gimbusy, mogą wolny czas spędzić

w świetlicy szkolnej.
1) W miesiącu wrześniu rodzice składają wychowawcy klasowemu deklaracje,
w których

wyrażają zgodę na przebywanie dziecka w określonym czasie

w świetlicy.
2) Uczniowi nie wolno w tym czasie opuszczać budynku szkoły, chyba że będzie
znajdował się pod opieką opiekuna świetlicy.
3) Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na przebywanie dziecka
w świetlicy szkolnej, przychodzą do szkoły bezpośrednio przed zajęciami
i opuszczają teren szkoły niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
4) Zasady pracy świetlicy określa odrębny regulamin.
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