
SZCZĘŚLIWY NUMEREK 

§ 1 

 

Organizatorem "Szczęśliwego Numerka" jest Samorząd Uczniowski. 

 

§ 2 

 

Losowany będzie jeden "Szczęśliwy Numerek" na jeden dzień w piątki na cały następny 

tydzień spośród cyfr od 1 do 38. Losowanie przeprowadzać będzie członek SU pod okiem 

opiekuna samorządu. Za jego regularne zawieszanie w szkole na tablicy ogłoszeń jest SU (I 

budynek- tablica ogłoszeń obok gabinetu pedagoga, II koło szatni), na stronie internetowej 

opiekun samorządu. 

 

§ 3 

 

Osoby, które posiadają taki sam numer w dzienniku, jak wylosowany "szczęśliwy numerek", 

w danym dniu zwolnione będą z: 

- niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych 

- niezapowiedzianych odpowiedzi pisemnych 

Uwaga! Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie spytany - 

"Szczęśliwy Numerek" nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku. Ponadto "Szczęśliwy 

Numerek" nie zwalnia ucznia z odrabiania zadań domowych, aktywnego udziału w lekcji, 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. 

Uczeń posiadający danego dnia "Szczęśliwy Numerek" ma obowiązek poinformować o tym 

nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali). 

 

§ 4 

 

Uczeń posiadający "Szczęśliwy Numerek", który przeszkadza w prowadzeniu lekcji 

wagaruje, unika przychodzenia na zajęcia, traci przywileje wynikające ze "Szczęśliwego 

Numerka". 

Ponadto, jeśli w szkole będzie miało miejsce: 

- nieodpowiednie zachowanie uczniów 

- zagrażanie porządkowi i bezpieczeństwu 

- niszczenie mienia szkolnego 

"Szczęśliwy Numerek" może zostać zawieszony do odwołania. 

 

§ 5 

 

W przypadku wylosowania numeru ucznia, którego nie ma na liście (w klasach mniej 

licznych) "Szczęśliwy Numerek" tworzymy z dodania cyfr wylosowanej liczby np., gdy 

wylosowano numerek 38 "Szczęśliwym Numerkiem" jest osoba o numerze 11 (3+8) 

 

§ 6 

 

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

wykorzystania go. 

 

§ 7 



 

"Szczęśliwy Numerek" nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego. 

 

§ 8 

 

Wylosowany danego dnia "Szczęśliwy Numerek" nie bierze udziału w losowaniu aż do 

rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania. 

 

§ 9 

 

"Szczęśliwy Numerek" nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed zakończeniem I 

i II okresu. 

 

§ 10 

 

Z przywileju "Szczęśliwego Numerka" uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których 

otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub opuścił więcej niż 40 godzin lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia. 

 

Samorząd Uczniowski 


