
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”  

w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 

 

Regulamin „Szczęśliwego Numerka” został sporządzony w dniu 03.01.2018r. przez 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego ZS nr 1. 

 

§1 

Wprowadzenie 

 

1. „Szczęśliwy Numerek” jest przywilejem szkolnym dającym uczniom, których numer został 

w danym dniu wylosowany prawo do całego dnia wolnego od odpowiedzi ustnych 
i pisemnych wcześniej niezapowiedzianych. 

2. Losowanie numerka odbywa się automatycznie o godzinie 8:00 od poniedziałku do piątku 

w dzienniku elektronicznym.  

3. Osoba, której wylosowany został numer w danym dniu zwolniona jest z: 

• odpowiedzi ustnych, 

• z niezapowiedzianych form pisemnych, 

4. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia z kartkówek i sprawdzianów, które zostały odpowiednio 

wcześniej zapowiedziane. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin „Szczęśliwego Numerka” zostanie wprowadzony w Zespole Szkół nr 1 
w Wągrowcu z dniem 01.02.2018r. 

2. Regulamin został zaakceptowany przez Samorząd Uczniowski jako reprezentanta całej 

społeczności uczącej się w szkole. 

3. Szczęśliwy numerek działa na wszystkich lekcjach.  



 

 

 

§3 

Zasady 

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące regulaminu „Szczęśliwego Numerka” lub samego 

losowania proszę zgłaszać do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

2.. Jeżeli uczeń posiada frekwencje poniżej 60% z danego przedmiotu przywilej ”Szczęśliwego 

Numerka” jest mu odbierany przez nauczyciela przedmiotu. 

3.W przypadku naruszenia zasad szczęśliwego numerka uczeń ma prawo przekazać sprawę do 

Rady Samorządu Uczniowskiego. 

4. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, 

mimo wylosowanego numerka. 

5. Działanie „Szczęśliwego Numerka”  

a) Technikum:  

- „Szczęśliwy Numerek” działa od poniedziałku do piątku. 

- Aplikacja internetowa wbudowana w dziennik elektroniczny Naszej szkoły losuje 

numer z przedziału od 1 do maksymalnej liczby uczniów w najliczniejszej klasie w szkole.  

- Z wyżej wymienionej liczby uczniów aplikacja wybiera numer i wprowadza go w 

system, dany numer nie może zostać już wybrany po raz drugi w przeciągu wykorzystania puli  

b) Szkoła zawodowa:  

- „Szczęśliwy Numerek” działa tylko w dni, w których uczniowie szkoły zawodowej 

chodzą do szkoły. 

- Aplikacja internetowa wbudowana w dziennik elektroniczny Naszej szkoły losuje 

numer z przedziału od 1 do maksymalnej liczby uczniów w najliczniejszej klasie w szkole. 

- Z wyżej wymienionej liczby uczniów aplikacja wybiera numer i wprowadza go w 

system, dany numer nie może zostać już wybrany po raz drugi w przeciągu wykorzystania puli  

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Losowanie „Szczęśliwego Numerka” może  zostać przerwane gdy: 

• uczniowie szkoły łamią przepisy Statutu Szkoły, 

• uczniowie łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej. 

2. „Szczęśliwy Numerek” nie będzie losowany w terminie dwóch tygodni przed klasyfikacją 

półroczną i roczną. 


