
REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” 
1. Postanowienia wstępne: 

„Szczęśliwy Numerek” jest inicjatywą Samorządu Uczniowskiego i 

społeczności uczniowskiej mającym rozbudzić inicjatywę uczniów, 

pokazać ich realny wpływ na życie szkoły i uatrakcyjnić jej charakter. 

 

2. Regulamin losowania: 

 Losowanie „Szczęśliwego Numerka” odbywa się codziennie rano. 

 Osobą odpowiedzialną za losowanie jest Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego (w razie nieobecności – inny członek Samorządu). 

 Przy losowaniu zawsze musi być obecny świadek (uczeń, nauczyciel, 

pracownik obsługi itp.). 

 Na tablicy samorządu wywieszany jest „Szczęśliwy Numerek” wraz z 

datą losowania. 

  „Szczęśliwy Numerek” obowiązuje tylko w dniu wylosowania. W 

przypadku kiedy losowanie się nie odbyło nikt nie ma „Szczęśliwego 

Numerka”. 

 Raz wylosowany numer nie bierze udziału w dalszych losowaniach, aż 

do momentu w którym każdy możliwy numerek został już wylosowany. 

 

3. Uprawnienia „Szczęśliwego Numerka”: 

 Wylosowany „Szczęśliwy Numerek” daje uczniowi z danym numerem 

w dzienniku: 

 Prawo do niepisania niezapowiedzianej kartkówki 

bez żadnych konsekwencji 

 Prawo do odmowy odpowiedzi z trzech ostatnich 

lekcji bez żadnych konsekwencji 

 Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania bez żadnych 

konsekwencji (brak zeszytu, książki, ćwiczeń, 

piórnika i jego wyposażenia) 

 Prawo do zgłoszenia braku zadania bez żadnych 

konsekwencji (zadania zadawane z lekcji na lekcję) 

 „Szczęśliwy Numerek” nie uprawnia do: 

 Odmowy pisania jakiejkolwiek pracy pisemnej 

zapowiedzianej wcześniej 

 Zgłoszenia braku zadania w wypadku jeśli zadanie 

miało długotrwały charakter np.: wykonania 

projektu, doświadczenia, nauka wiersza, piosenki 

itp. na pamięć 

 Zgłoszenia nieprzygotowania w wypadku jeśli 

nieprzygotowanie obejmuje przyniesienie 

dodatkowych przyborów, bez których praca na 

lekcji staję się niemożliwa np.: bristol, farby, 

instrument muzyczny itp. 

 

4. Postanowienia końcowe: 

 „Szczęśliwy Numerek” stanowi przywilej, a nie obowiązek. Uczeń 

każdorazowo może zrezygnować z prawa do skorzystania, jeśli uważa 

że będzie to niekorzystne 

 „Szczęśliwy Numerek” nie działa wstecz. Uczeń ma obowiązek zgłosić 

chęć skorzystania z tego przywileju zanim przystąpi do odpowiedzi lub 

pracy pisemnej. Nie dopuszczalne są sytuacje, w których uczeń 

przystępuję do odpowiedzi lub pracy pisemnej, a następnie po 

otrzymaniu niższej oceny zgłasza chęć skorzystania ze „Szczęśliwego 

Numerka” 

 „Szczęśliwy Numerek” uprawnia do ominięcia wszystkich 

konsekwencji, nie tylko negatywnych.  

Przystąpienie ucznia do odpowiedzi lub pracy pisemnej nie gwarantuje 

otrzymania wysokiej oceny. 

 Wszelkie kwestie nieregulowane przez ten dokument są przedmiotem 

do kompromisu między nauczycielem a uczniem.   


