
Regulamin „Szczęśliwego numerka” 
 

§1 

„Szczęśliwy numerek” jest przedsięwzięciem Samorządu Uczniowskiego wprowadzonym w naszej szkole w 
celu zwolnienia codziennie jednego ucznia z każdej klasy ze stresujących obowiązków szkolnych takich jak: 
odpowiedź, kartkówka. 

 

§2 

„Szczęśliwy numerek” posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.  

 

§3 

Szczęśliwy numerek zwalnia z: 

 niezapowiedzianych kartkówek 

 niezapowiedzianych odpowiedzi 

 

§4 

Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.  

 

§5  

„Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia z: 

 zaplanowanych sprawdzianów 

 zaplanowanych kartkówek  

 zaplanowanego pytania 

 bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek 

 odrabiania zadań domowych  

  

§6 

„Szczęśliwy numerek” nie dotyczy uczniów, którzy: 

 mają więcej niż 15 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych 

 otrzymali „Naganę Dyrektora Szkoły” 

 mają więcej niż 4 nagany wpisane w dzienniku ocen 

Uczniowie, Ci nie mają możliwości skorzystania z przywilejów jaki daje wylosowany w danym dniu numer 
do końca danego semestru.  

 

 



§7 

W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych 
oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z 
praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi  

 

§8 

Szczęśliwy numerek jest ważny tylko przez jeden dzień. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z 
końcem wszystkich lekcji.  

 

§9 

Pula numerków do losowania mieści się od 1 do 36.  Po wylosowaniu wszystkich numerków rozpoczyna się 
następna tura. 

 

§10 

Szczęśliwy numerek na dany dzień będzie losowany w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego, 
np. szczęśliwy numerek na wtorek będzie wylosowany w poniedziałek popołudniu. Szczęśliwy numerek na 
poniedziałek będzie losowany w piątek. 

 

§11 

Losowanie szczęśliwego numerka będą wykonywać dwie osoby – członkowie Samorządu Uczniowskiego – 
przez cały rok szkolny. 

 

§12 

Szczęśliwy numerek będzie wywieszony w gablotce w holu szkoły (koło planów lekcji). 

 

§13 

Losowanie „Szczęśliwego numerka” może zostać przerwane gdy: 

 uczniowie szkoły notorycznie łamią przepisy statutu szkoły 

 uczniowie łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej 

 uczniowie utrudniają prowadzenie przedsięwzięcia jakim jest „Szczęśliwy numerek” 

Losowanie „Szczęśliwego numerka może zostać przerwane przez Dyrektora Szkoły, który ogłasza to na 
posiedzeniu Samorządu Szkolnego.  

 


