Regulamin szczęśliwego numerka
w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek

§1
Losowanie szczęśliwego numerka odbywa się codziennie po godzinie 18:00 przez dziennik
Librus automatycznie. Po tej godzinie uczniowie mogą logując się w dzienniku sprawdzić,
który numer został wylosowany na następny dzień. Następnego dnia, przed rozpoczęciem
zajęć, opiekun szkolnego samorządu wywiesza listę ze szczęśliwymi numerkami dla
poszczególnych klas.
§2
Od wyniku losowania nie ma odwołania.
§3
Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
§4
Pula numerków do losowania obejmuje maksymalną liczbę uczniów najliczniejszej klasy
gimnazjalnej. Numerek wylosowany z puli nie jest brany już pod uwagę do wyczerpania
numerków w puli.
§5
Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość
wykorzystania go.

§6
Jeśli zostanie wylosowany numer, którego w danej klasie nie ma, szansa przepada.

§7
Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z następujących form
oceniania: odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki, pracy domowej. Brak pracy domowej nie
obowiązuje na przedmiocie fizyki.
Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń
był z tego zwolniony oraz sprawdzić zaległą pracę domową.
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§8
Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej
lub o napisaniu niezapowiedzianej kartkówki na ocenę.

§9
Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie w danym dniu spytany
- szczęśliwy numerek nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku.

§10
Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów oraz
aktywnego udziału w lekcji.

Szczęśliwy numerek nie obowiązuje
usprawiedliwia braku stroju).

§11
na zajęciach

wychowania

fizycznego

(nie

§12
Szczęśliwy numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed radą klasyfikacyjną
kończącą I i II okres.

§13
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.

§14
Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź Dyrektorem szkoły może zawiesić
udział ucznia (uczniów) w szczęśliwym numerku na konkretnych zajęciach ze względu na
nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.
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§15
Jeśli
w
szkole
będzie
miało
miejsce:
nieodpowiednie
zachowanie
uczniów,
zagrażające
porządkowi
i
bezpieczeństwu
czy
też
niszczenie
mienia
szkolnego
szczęśliwy numerek może zostać zawieszony dla wszystkich uczniów do odwołania decyzją
rady pedagogicznej.

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego (data)……………
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…………………………..

………………………

Przewodniczący
samorządu

Opiekun Samorządu

Dyrektor
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