REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
OBOWIĄZUJĄCY W ZSPS
§1
Szczęśliwy numerek obowiązuje podczas dwóch dni zajęć w tygodniu. Losowania dni tygodnia, w których
obowiązuje szczęśliwy numerek oraz numeru przypadającego w wylosowanym dniu, dokonuje osoba
wyznaczona przez Samorząd Uczniowski w sekretariacie szkolnym.
§2
Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanej na dany dzień liczbie.
§3
Wylosowany numer obowiązuje tylko przez jeden dzień zajęć - od pierwszej do ostatniej lekcji.
§4
Pula liczb biorących udział w losowaniu obejmuje wszystkie numery z dziennika lekcyjnego najliczniejszego
oddziału klasowego w danym roku szkolnym oraz wszystkie dni tygodnia, w których odbywają się zajęcia
lekcyjne.
§5
Liczba oraz dzień tygodnia raz wylosowane nie biorą udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania
ostatniego numerka/dnia z pełnej puli liczb/dni.
§6
Szczęśliwy numerek losowany jest raz w tygodniu, w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych, poprzedzającym tydzień
obowiązywania wylosowanych dni/numerków.
§7
Informację o obowiązującym w danym dniu szczęśliwym numerku umieszcza się w szkolnym kalendarzu w
dzienniku elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu.
§8
Losowania nie przeprowadza się na dzień, w którym nie zaplanowano zajęć dydaktycznych. Wówczas dzień
wolny od zajęć dydaktycznych znika z puli dni przewidzianych do rozlosowania.
§9
Szczęśliwy numerek zwalnia z:
- niezapowiedzianych kartkówek
- odpowiedzi ustnych
- zadanych zadań domowych
§ 10
Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
- zapowiedzianych sprawdzianów
- zapowiedzianych kartkówek
- obowiązku bieżącej pracy i aktywności na lekcji oraz z obowiązku posiadania wymaganego na
danych zajęciach stroju
§ 11
Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów wynikających z posiadania wylosowanego
szczęśliwego numerka.
§ 12
Jeżeli dany uczeń lub klasa nie stosuje się do regulaminu szczęśliwego numerka, zachowuje się w sposób
naganny, nie zachowuje podstawowych norm społecznych lub notorycznie nie wypełnia obowiązków
uczniowskich, wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły może zawiesić uczniowi lub całej klasie przywileje
wynikające z obowiązywania szczęśliwego numerka.
§ 13
Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w powyższym regulaminie.

