
Regulamin „Szczęśliwego Numerka” 

1.Każdy ma prawo do szczęścia.  

2.„Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.  

3.Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie rano przed godz. 8.00. Losowania dokonuje 

osoba wyznaczona przez SU w obecności nauczyciela. 

4.Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu. 

5.Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego. 

6.Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli SU w obecności jego 

opiekunów. 

7.Od wyniku losowania nie ma odwołania. 

8. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz. 

9. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość 

wykorzystania go. 

10. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z: 

- odpowiedzi ustnej na ocenę; 

- z pisania niezapowiedzianej kartkówki; 

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, 

mimo wylosowanego numerka. 

11. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od: 

- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek; 

- wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony; 

- aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie); 

Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje 

nauczyciel danego przedmiotu); 

- wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego. 

12. Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją 

półroczną i roczną. 

13.Wyniki losowania nie są brane pod uwagę w czasie zajęć z przedmiotów, które są tylko 

raz w tygodniu. 

14. Wylosowany numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu 

losowania. 



15. Prawo dotyczące zasady „Szczęśliwego Numerka” będzie zawieszane, jeżeli w szkole 

dojdzie do aktów wandalizmu. Zawieszenie prawa obowiązuje całą społeczność uczniowską 

w czasie od dwóch tygodni do miesiąca. Decyzję o zawieszeniu losowania podejmuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Szkolnego. 

16. Każdy nauczyciel na podstawie niniejszego regulaminu zobowiązany jest uznać 

przywileje ucznia, którego numer w danym dniu został wywieszony. 

17. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Dyrektora Szkoły, Radę 

Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski. 


