REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU
1. Organizatorem „Szczęśliwego Numerka” jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku.
2. „Szczęśliwy Numerek” jest losowany w każdy poniedziałek o godz. 7.45 i obowiązuje
tylko w tym dniu. Losowanie jest prowadzone przez członka Samorządu Uczniowskiego
w obecności opiekuna Samorządu.
3. Wylosowany numer z zakresu od 1 do 28 zostaje zawieszony na tablicy ogłoszeń
Samorządu Uczniowskiego.
4. Nie przeprowadza się losowania, jeżeli w dany poniedziałek przypada święto lub jest to
dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
5. Osoby, które posiadają taki sam numer w dzienniku, jak wylosowany „Szczęśliwy
Numerek", w dany poniedziałek zwolnione są z:
1) niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych;
2) niezapowiedzianych odpowiedzi pisemnych.
6. Jeżeli uczeń wyraża taką wolę, może skorzystać z prawa do odpowiedzi czy pisania
kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numerek” ma obowiązek poinformować o tym
nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
8. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia od:
1) pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów, dyktand, testów, prac
klasowych i kartkówek;
2) zapowiedzianej poprawy różnych prac pisemnych;
3) odpowiedzi, która została wcześniej ustalona z nauczycielem,;
4) wykonywania zadanych prac domowych (pisemnych i ustnych);
5) aktywnego udziału w lekcji;
6) wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
9. Uczeń traci przywileje wynikające z wylosowania „Szczęśliwego Numerka”, jeżeli:
1) przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
2) odmawia pracy w czasie lekcji;
3) spóźni się na lekcję.
10. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numer z dziennika, traci
możliwość wykorzystania go.
11. „Szczęśliwy Numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
12. Wylosowany danego dnia „Szczęśliwy Numerek” nie bierze udziału w kolejnych
losowaniach, aż do wyczerpania wszystkich numerów i rozpoczęcia nowej serii losowań.
13. „Szczęśliwy Numerek” nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją
śródroczną i klasyfikacją roczną.
Samorząd Uczniowski

