
REGULAMIN KONKURSU ŚWIETLICOWEGO 

„WZOROWY ŚWIETLIK” 

 

 „WZOROWY ŚWIETLIK” jest to konkurs adresowany do 

wychowanków świetlicy z oddziałów przedszkolnych oraz z klas 1-6. 

Jest to konkurs zachowania, który polega na codziennej ocenie 

(w formie naklejek) pozytywnych i wzorcowych zachowań i postaw prezentowanych przez 

dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.  

Celem konkursu jest promowanie właściwych  zachowań i postaw oraz przestrzegania 

ustalonych w regulaminie zasad (widniejących także na tablicy NASZYCH ZASAD).  

 

 Zachowania i postawy dzieci oceniane są w obszarach: 

 KULTURA OSOBISTA 

(właściwe zachowanie w sali świetlicy: powitanie, ustawienie plecaka 

w wyznaczonym miejscu, ustawienie się w kolejce przy biurku nauczyciela w celu 

zapisania, używanie zwrotów grzecznościowych, nie przeszkadzanie innym 

w wykonywanej przez nich czynności, pomoc koleżeńska, dbanie o gry i zabawki 

świetlicowe, kulturalne spożywanie posiłku w wyznaczonym miejscu); 

 WSPÓŁPRACA 

(słuchanie nauczyciela, relacje koleżeńskie godne naśladowania: pomoc 

w lekcjach, zgodna zabawa, dzielenie się zabawkami); 

 PRACE PORZĄDKOWE 

(porządkowanie po wspólnej zabawie kącików zainteresowań na świetlicy, 

segregowanie i układanie zabawek, porządkowanie gier, sprzątanie papierków, 

ustawianie krzesełek przy stolikach); 

 AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

(aktywność na zajęciach: współpraca z nauczycielem przy zabawie, piosence, 

rozmowie tematycznej/ udział w konkursach: przygotowanie się oraz wykonanie 

prac plastyczno – technicznych do różnego typu  konkursów szkolnych  

i pozaszkolnych oraz pomoc w wykonaniu gazetek i dekoracji na okna i tablice 

należące do świetlicy); 

 



W każdej z powyższych kategorii dziecko może otrzymać od nauczyciela opiekuna 

pochwałę i naklejkę świetlika. Naklejki dziecko powinno umieszczać na imiennej karcie 

zbiorczej, którą odbiera od nauczyciela opiekuna świetlicy. 

Codzienna ocena każdego wychowanka świetlicy będzie dokonywana na koniec 

pobytu  dziecka w świetlicy przez dyżurującego nauczyciela. Dzieci, które uzbierają 

wymaganą na karcie zbiorczej liczbę świetlików tj.: 

- 10 naklejek - otrzymują bonus w postaci losowanego z zakrytymi oczami z koszyczka   

małego gadżecika; 

 - 15 naklejek - otrzymują dyplom Super Świetlika; 

 - 20 naklejek - losują samodzielnie z zasłoniętymi oczami nagrodę ze skrzyni skarbów 

piratów. W skrzyni znajdują się różne słodycze, drobiazgi i zabawki pozyskane od sponsorów 

lub zakupione przez Radę Rodziców o różnej wartości nie przekraczającej 25zł. 

Nazwisko, imię oraz klasa WZOROWEGO ŚWIETLIKA będzie co miesiąc 

wywieszane na tablicy informacyjnej przy świetlicy, tak by każdy mógł poznać wyróżnione 

osoby – wzorowe świetliki. Ocena zachowań i postaw dzieci uczęszczających do świetlicy 

jest do wglądu dla wychowawców klas (którzy mogą uwzględniać ją przy ocenie zachowania 

ucznia dokonywanej przez wychowawcę klasy) oraz dla informacji rodziców. 

   

Efekty prowadzenia konkursu: 

- promowanie i nagradzanie postaw akceptowanych społecznie, 

- wpływ na ocenę zachowania, 

- uczenie zasad zdrowej rywalizacji, 

- możliwość zdobywania nagród i wyróżnień, 

- kształtowanie wizerunku szkoły promującej pozytywne zachowania, nagradzającej właściwe 

postawy dzieci: kulturę osobistą, uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 

poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, empatię.  

 

 

Nauczyciele świetlicy 


