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„TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK”
Szczęśliwy numerek pozwala, nie mniej szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień
zapomnieć o trudach związanych z ustnym bądź pisemnym sprawdzaniem wiedzy. Los bywa
ślepy, nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć, dlatego nieco mu pomagamy.
Przyszłym "szczęśliwcom" prezentujemy regulamin akcji:
1. Numery są losowane przez Opiekuna i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego na cały
następny tydzień w każdy ostatni szkolny dzień tygodnia, i w ten sam dzień wywieszane na
tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz są podane na stronie www.sugzskzlotow.weebly.com
2. "Szczęśliwy numerek" zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym
od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w
danym dniu.
3. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów
czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania
fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,
podręcznika bądź zbioru zadań.
4. "Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.
5. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić
udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze
względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione
nieobecności.
6. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów "szczęśliwego numerka".

REGULAMIN
„TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

§1
Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do
piątku) przed pierwszą lekcją około godziny 7.45, w bibliotece i
obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.
§2
Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1 do 28.
Losowaniem zajmują się przedstawiciele SU i jego opiekunowie.
Wylosowane numery podane są do wiadomości uczniów i nauczycieli
poprzez ich wywieszenie na tablicy Samorządu Uczniowskiego i w pokoju
nauczycielskim.
§3
Informacje o wylosowanych numerkach zapisywane są w specjalnym
zeszycie.
§4
Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika
odpowiada wylosowanemu. Od wyniku losowania nie ma odwołań.

§5
Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz w miesiącu. Po
wylosowaniu jest odkładany i wraca do puli pierwszego dnia nowego
miesiąca. Wtenczas numerki zostają pomieszane i losowanie zaczyna się
od początku.
§6
Uczeń, którego numer wylosowano ma prawo:


nie pisać niezapowiedzianych kartkówek



być zwolniony z ocenianych odpowiedzi ustnych
§7

Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:


zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów, bądź prac
klasowych



odpowiadania na pytania nauczyciela



notowania na lekcjach



podchodzenia do tablicy na prośbę nauczyciela



przestrzegania regulaminu szkolnego



uwag za złe zachowanie



ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego



wykonywania prac wymaganych na lekcji sztuki

§8
W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje
przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w
porozumieniu z dyrektorem lub wychowawcą.
§9
Nieprzestrzeganie regulaminu należy zgłaszać członkom lub opiekunom SU.

Regulamin „Twój Szczęśliwy Numerek” został zatwierdzony Uchwałą nr 9/2013
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 7 stycznia 2013r

