
Regulamin „szczęśliwego numerka” 
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie 

 
§ 1. Wiadomości ogólne 

1. Każdy ma prawo do szczęścia. 
2. Szczęśliwy numerek jest przywilejem opracowanym przez Samorząd Uczniowski. 
3. Szczęśliwy numerek przysługuje każdemu uczniowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. 
4. Szczęśliwy numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego 

odpowiada wylosowanej liczbie. 
5. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. 
6. Uczeń nieobecny w szkole traci prawo wykorzystania szczęśliwego numerka w innym dniu.  

 
§ 2. Zasady korzystania ze szczęśliwego numerka  

1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym 
nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali). 

2. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych. 

3. Uczeń, który wylosował szczęśliwy numerek zwolniony jest w danym dniu z odpowiedzi 
ustnej na ocenę, niezapowiedzianej kartkówki oraz może odmówić sprawdzenia swojej pracy 
domowej. 

4. Uczeń zwolniony w danym dniu z powodu szczęśliwego numerka  jest zobowiązany 
opanować dany materiał, posiadać odrobioną pracę domową na następny dzień oraz napisać 
kartkówkę w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

5. Nauczyciel ma prawo w kolejnych dniach zapytać ucznia z materiału lub z zadania 
domowego, z którego uczeń nie odpowiadał z racji wylosowanego numerka. 

6. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju szczęśliwego numerka. 

7. Wylosowanie szczęśliwego numerka nie zwalnia ucznia z: 

 obowiązku aktywnego uczestniczenia w lekcji, 

 zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek, 

 zaplanowanego pytania, 

 bieżącej pracy na lekcji, 

 posiadania przyborów, zeszytów i książek. 

 

§ 3. Zasady losowania szczęśliwego numerka  
1. Pula szczęśliwych numerków zawiera liczby, które odpowiadają przypisanemu numerowi 

w dzienniku lekcyjnym. 

2. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer z dziennika najliczniejszej klasy 
w szkole. 

3. Losowany jest tylko jeden numer z puli. 

4. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do 
rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału 
w dalszych losowaniach aż do wylosowania ostatniego numerka. 

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie przed lekcjami przez członków Samorządu 
Uczniowskiego w obecności pedagoga szkolnego. 

6. Wylosowany numerek zostanie umieszczany w miejscu widocznym dla wszystkich. 

7. Od wyniku losowania nie ma odwołania. 

 

§ 5. Uwagi końcowe  
1. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia w prawie 

do szczęśliwego numerka na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie 
zachowanie. 

2. Skargi, zażalenia lub dodatkowe propozycje proszę składać do Przewodniczącego Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego. Zostaną one rozpatrzone na spotkaniach SU. 

 


