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Regulamin Szczęśliwego numerka w Zespole Szkół w Studzianie

1. Szczęśliwy numerek to kolejny numer ucznia w dzienniku lekcyjnym, a uczeń
o tym numerze danego dnia nie jest odpytywany ustnie i nie jest sprawdzane jego
zadanie domowe.
2. Szczęśliwy numerek dotyczy uczniów począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej.
3. Posiadanie przez ucznia Szczęśliwego numerka nie zwalnia go jednak w żaden
sposób z obowiązku aktywnego uczestniczenia w lekcji, przygotowywania się do
lekcji, lekcji powtórzeniowych, zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek, prac
terminowych czy właściwego zachowania (negatywne uwagi z zachowania).
4. Uczeń może – jeśli chce – zrezygnować z przywilejów Szczęśliwego numerka na
danym przedmiocie z wybranej jego części. Ze wspomnianej rezygnacji nie ma
jednak reklamacji, tzn. np. jeśli uczeń stwierdzi, że ocena go niesatysfakcjonuje
nie może powołać się ponownie na przywileje Szczęśliwego numerka.
5. Każdego dnia, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne spośród numerków od 1 do
największej liczby określającej liczebność klas IV-IIIG, losowany jest numerek
przez Opiekuna SU.
6. Losowanie, wspomniane w pkt. 5. odbywa się danego dnia o godzinie 755. Jeśli
z jakichś przyczyn nie zostanie on wylosowany w zadanym terminie, danego dnia
nie będzie Szczęśliwego numerka. Warunek ten jest podyktowany zapobieganiem
ewentualnym roszczeniom uczniów z pierwszej czy kolejnej godziny lekcyjnej.
7. Wylosowany Szczęśliwy numerek wraca do urny z pozostałymi (wszystkimi
numerami), a wylosowany Numerek zostaje wywieszony na gazetce
Samorządowej.
8. Wylosowane Szczęśliwe numerki są dokumentowane w tym celu, by kontrolować
częstotliwość ich występowania. Otóż wylosowany numer nie może się powtórzyć
w ciągu kolejnych 6. losowań, ze względu na przedmioty, które w tygodniowym
rozkładzie zajęć występują tylko raz. W razie niespełnienia tego warunku – numer
jest pomijany, wraca do całej puli numerów i losowany jest kolejny Szczęśliwy
numerek.
9. W przypadku rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu przez
uczniów ulega on zawieszeniu do odwołania decyzją Opiekuna Samorządu
i Dyrektora Szkoły.
10. Wszelkie reklamacje związane ze Szczęśliwym numerkiem rozstrzyga Opiekun
Samorządu – organem odwoławczym jest Dyrektor Szkoły, którego decyzja jest
ostateczna.
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jednoczesnej akceptacji przez: Samorząd
Uczniowski, Opiekuna Samorządu, Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.
12. Wszelkie zmiany w postanowieniach Regulaminu wymagają ponownej akceptacji
Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu, Rady Pedagogicznej, Dyrektora
Szkoły.
13. Inicjatorem Szczęśliwego numerka jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół
w Studzianie.

