REGULAMIN KONKURSU
SUPER KOLEGA-SUPER KOLEŻANKA
opracowała: pedagog szkolny Aneta Nowak
Regulamin konkursu tworzony był przy współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Konkurs realizowany w ramach Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego Szkoły.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach
Adresaci: uczniowie klas 4-7 oraz uczniowie gimnazjum
Realizatorzy: koordynator projektu –pedagog szkolny,
wychowawcy klas, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
Czas trwania edycji konkursu: bieżący rok szkolny
Rozstrzygnięcie konkursu: zakończenie roku szkolnego
Cele konkursu:
motywowanie uczniów do prezentowania prospołecznych
postaw, zachowań,
zmotywowanie uczniów do przestrzegania zasad dobrego współżycia bez agresji i przemocy,
motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz
społeczności szkolnej,
stworzenie uczniom słabszym w nauce możliwości pozytywnego
zaistnienia w zespole klasowym,
stworzenie uczniom słabszym w nauce możliwości
prezentowania swoich uzdolnień i umiejętności bez oceny ich
osiągnięć dydaktycznych,

stworzenie uczniom niepełnosprawnym możliwości aktywnego
udziału w konkursie
Realizacja projektu:
Pod koniec maja w danym roku szkolnym pedagog szkolny
przypomina wychowawcom klas o finale konkursu. Każdy z
wychowawców wraz z uczniami danej klasy dokonują wyboru kandydata
lub kandydatów do tytułu, po uprzednim przypomnieniu regulaminu
konkursu. Wychowawca ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury i
prawo głosu na równi z uczniami. Do policzenia głosów powołuje się
Komisję składającą się z 3 uczniów, a przewodniczącym Komisji jest

wychowawca klasy. Komisja podaje wyniki głosowania na tej samej
godzinie wychowawczej.
Wychowawca klasy wraz z uczniami
zobowiązany jest do
przedstawienia pisemnej argumentacji dokonanego wyboru. Termin
przedstawiania kandydatów do tytułu Superkolega, Superkoleżanka
upływa z dniem 11.06.2018r. Stosowną dokumentację (załącznik nr1)
należy dostarczyć do pedagoga szkolnego. Komisja w składzie: Pani
Dyrektor, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny oraz
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego dokonają wyboru laureatów.
Zwycięzcy konkursu otrzymają statuetki, które zostaną wręczone podczas
uroczystej gali z okazji zakończenia roku szkolnego. Dodatkowo nazwiska
laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce
Strefa ucznia oraz w szkolnej gazetce Krok w Krok, w Informatorze dla
rodziców oraz na tablicy ściennej w szkole.
Kryteria decydujące o wyborze Super Kolegi, Super Koleżanki:
1. Wysoki poziom kultury osobistej.
2. Aktywność społeczna w zespole klasowym.
3. Stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
4. Stosunek do obowiązków ucznia (nie wagaruje, jest przygotowany do
lekcji,
5. Stosunek do innych uczniów (szczególnie ważne czy uczeń jest
życzliwy dla innych dzieci, czy chętnie pomaga kolegom np. w nauce lub
innych działaniach, pociesza innych).
6. Podejmowanie działań na rzecz szkoły i innych (np. udział w
uroczystościach szkolnych, udział w akcjach na rzecz potrzebujących, na
rzecz zwierząt itp., przyjmowanie na siebie dodatkowych obowiązków).
7. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych bez agresji i przemocy.

