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Regulamin korzystania ze szczęśliwego numerka 
w Zespole Szkół Publicznych Szkole Podstawowej i Gimnazjum  

im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej w roku szkolnym 2017/2018 
opracowany przez Samorząd Uczniowski 

 
§ 1. 

Wiadomości ogólne 
 

1. Szczęśliwy numerek jest przywilejem, opracowanym przez Samorząd Uczniowski 
i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną ZSP w Posadzie Górnej. 

2. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z udzielania odpowiedzi ustnych na ocenę. 
 

§ 2. 
Adresaci 

 
1. Szczęśliwy numerek przysługuje każdemu uczniowi Zespołu Szkół Publicznych 

w Posadzie Górnej. 
2. Szczęśliwy numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego 

odpowiada wylosowanej liczbie. 
3. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których 

otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest niesklasyfikowany oraz opuścił 
więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 

4. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. 
5. Uczeń nieobecny w szkole traci prawo wykorzystania szczęśliwego numerka w innym 

dniu. 
 

§ 3. 
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 ustnych na ocenę.  
4. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju szczęśliwego numerka. 
5. Wylosowanie szczęśliwego numerka nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego 

uczestniczenia w lekcji oraz z wszystkich pisemnych form sprawdzających wiedzę 
i umiejętności. 

6. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego. 
 

§ 4. 
Zasady losowania szczęśliwego numerka 

 
1. Losowanie szczęśliwego numerka odbywa się raz w tygodniu. 
2. Losowany jest tylko jeden numer z puli. 
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3. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej 
klasy w szkole. 

4. Wybór dnia tygodnia, gwarantującego uczniowski przywilej, odbywa się na zasadzie 
kolejki. 

5. Szczęśliwy numerek obowiązuje w każdą roboczą środę tygodnia w roku szkolnym 
2017/2018. 

6. Szczęśliwy numerek jest generowany przez program komputerowy i publikowany na 
stronie internetowej szkoły o godzinie 20:00 w każdy wtorek i obowiązuje w dniu 
następnym. 

7. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do 
rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania. 

 
§ 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. Regulamin korzystania ze szczęśliwego numerka wchodzi w życie z dniem 
13 listopada 2017 roku. 


