
Zabawa „Szczęśliwy numerek” jako forma nagrody powstała z inicjatywy członków Rady Rodziców 
2018/2019 Edyty Adamek i Agnieszki Dzięgiel za zgodą i poparciem Dyrektora Szkoły.  W porozumieniu  
z Radą Rodziców zabawa może również zostać odwołana, jeżeli w szkole będzie miało miejsce 
nieodpowiednie zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego przez uczniów. 

Regulamin opracowały: Edyta Adamek i Agnieszka Dzięgiel - Rada Rodziców 2018/2019 

1. „Szczęśliwy numerek” obowiązuje w klasach 4 - 8 wszystkich uczniów w SP 18. 

2. "Szczęśliwy numerek” to wylosowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika. 

3. W puli numerów, ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole. 

4. Losowanie „szczęśliwego numerka” odbywa się przez 5 dni w tygodniu, przed pierwszą godziną 
lekcyjną. 

5. Losowany jest tylko jeden numer w danym dniu. 

6. Szczęśliwy numerek losowany jest przez pracownika szkoły . 

7. Wylosowany numerek znajduje  się na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu. 

8. Uczeń, którego numer został wylosowany, w razie nieprzygotowania zostaje zwolniony w danym 
dniu: 

 z pytania ustnego,  

 z niezapowiedzianej kartkówki,  

 nie ponosi konsekwencji wynikających z nieprzygotowania do lekcji;  

 z braku zadania domowego  

 z nieposiadania zmiennego stroju na lekcję wychowania fizycznego. 

9. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia: 

 z zapowiedzianych kartkówek,  

 z zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych, 

 z bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów czy podręczników . 

10. „Szczęśliwy numerek” jest nieważny, gdy odpowiedź ustna bądź kartkówka ma zaważyć na ocenie 
semestralnej. 

11. " Szczęśliwy Numerek" nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną  
i roczną. 

12. Jeżeli uczeń, pomimo wylosowania „szczęśliwego numerka”, będzie chciał w danym dniu 
odpowiadać lub pisać kartkówkę – może to zrobić. 

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



14. Uczeń zwolniony w danym dniu z powodu „szczęśliwego numerka” daną partię materiału jest 
zobowiązany nadrobić, tj. napisać kartkówkę w terminie ustalonym przez nauczyciela oraz wykonać 
zaległą pracę domową na następną lekcję. 

15. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach na przestrzeni pełnego 
miesiąca.  

16. W nowym miesiącu w losowaniu bierze udział od nowa cała pula numerów. 

17. W związku z tym, iż pula losowanych liczb jest większa niż ilość szkolnych dni nie wszystkie numerki 
w miesiącu będą wylosowane. Tu decyduje szczęście. 

18. W przypadku gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm 
społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie 
może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi. 

19. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z lekcji wychowania fizycznego. 

20. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go. 

 

 

 

 


