
ZASADY PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA – „SUPER ŚWIETLIK” 

 

 

Każdy uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej zostanie oceniony na koniec każdego 

miesiąca. Ocenianie odbywać się będzie w obecności zespołu uczniów będących w tym czasie 

w świetlicy szkolnej. Każdy uczeń dokona samooceny, wychowawca poda uzasadnienie 

swojej oceny i po wysłuchaniu opinii innych obecnych uczniów zostanie wpisana ocena do 

dziennika wychowawcy świetlicy szkolnej.  

Zapisem oceny będą kolorowe kropki (czerwona, zielona, niebieska, czarna).  

Co miesięcznej ocenie podlegać będzie: 

1. Kultura osobista. 

2. Relacje koleżeńskie. 

3. Dbanie o porządek. 

4. Aktywność na zajęciach. 

5. Udział w konkursach, programach artystycznych i innych pracach na terenie świetlicy.  

 

Kryteria przyznawania  koloru czerwonego w poszczególnych zakresach: 

1. Kultura osobista. 

 Stosowanie codziennie przyjętych form grzecznościowych ( dzień dobry, do 

widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję)  

 Dbanie o czystość osobistą i estetykę ubioru.  

2.Relacje koleżeńskie. 

 Bardzo dobre relacje z kolegami i koleżankami w świetlicy szkolnej.  

 Szanowanie cudzej własności. 

3.Dbanie o porządek.  

 Dbanie o estetykę, ład i porządek wokół siebie z własnej inicjatywy.  

4. Aktywność na zajęciach. 

 Zaangażowanie i duża aktywność na różnych zajęciach proponowanych przez 

wychowawców świetlicy. 

5.Udział w konkursach, programach artystycznych i innych pracach na terenie świetlicy.  

 Zaangażowanie i duża aktywność 

 

 

Kryteria przyznawania  koloru zielonego w poszczególnych zakresach: 

    1. Kultura osobista. 

 Stosowanie przyjętych form grzecznościowych ( dzień dobry, do widzenia, 

proszę, przepraszam, dziękuję). 

 Dbanie na ogół o czystość osobistą i estetykę ubioru.  

2.Relacje koleżeńskie. 

 Poprawne relacje z kolegami i koleżankami w świetlicy szkolnej.  

 Szanowanie na ogół cudzej własności. 

3.Dbanie o porządek.  

 Dbanie o estetykę, ład i porządek wokół siebie jako reakcja na prośbę 

wychowawcy 

4. Aktywność na zajęciach. 

 Bierny udział na różnych zajęciach proponowanych przez wychowawców 

świetlicy. 

5.Udział w konkursach, programach artystycznych i innych pracach na terenie świetlicy.  

 Niska aktywność.  



Kryteria przyznawania  koloru niebieskiego w poszczególnych zakresach: 

     1.Kultura osobista. 

 Rzadkie stosowanie przyjętych form grzecznościowych ( dzień dobry, do 

widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję). 

 Zaniedbywanie czystości osobistej i estetyki ubioru.  

2.Relacje koleżeńskie. 

 Niewłaściwe relacje z kolegami i koleżankami w świetlicy szkolnej.  

 Często nie szanowanie  cudzej własności. 

3.Dbanie o porządek.  

 Częsty brak reakcji na prośby, polecenia i uwagi wychowawcy świetlicy 

dotyczące porządku. 

4.Aktywność na zajęciach. 

 Częste utrudnianie prowadzenia zajęciach proponowanych przez 

wychowawców świetlicy. 

5.Udział w konkursach, programach artystycznych i innych pracach na terenie świetlicy.  

 Bardzo niska aktywność. 

 

 

 

 

Kryteria przyznawania  koloru czarnego w poszczególnych zakresach: 

     1.Kultura osobista. 

 Brak szacunku do wychowawców. 

 Stosowanie wulgaryzmów, brzydkich słów. 

 Wychodzenie z sali bez zezwolenia, oddalanie się od grupy 

     2.Relacje koleżeńskie. 

 Zachowania agresywne  

 Stosowanie przemocy wobec kolegów i koleżanek 

 Inicjowanie i uczestniczenie w konfliktach.  

3.Dbanie o porządek.  

 Niszczenie sprzętu i wyposażenia sali 

 Pozostawianie bałaganu po zakończeniu własnej zabawy. 

4.Aktywność na zajęciach. 

  Utrudnianie nauczycielowi prowadzenia zajęć.  

5.Udział w konkursach, programach artystycznych i innych pracach na terenie świetlicy.  

 Brak aktywności.  

 

 

Uczniowie, którzy uzyskają w każdym zakresie czerwone kropki otrzymają na zakończenie 

semestru ocenę globalną w postaci czerwonej kropki. Za wzorowa postawę uczniowie zostaną 

wyróżnieni odznaka „Super Świetlik” . Nazwiska tych uczniów będą umieszczone w 

widocznym miejscu na tablicy świetlicy szkolne.  

 

Wyróżnienie „Super Świetlik” w formie odznaki, dyplomu i nagrody rzeczowej uczeń 

otrzyma na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.  

 

 


