REGULAMIN ,,SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA’’
w Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Prabutach
1. „Szczęśliwy Numerek” to wylosowana cyfra lub liczba, która odpowiada numerowi ucznia z
dziennika zajęć lekcyjnych.
2. W puli do losowania najwyższą liczbę stanowi ostatni numer z dziennika najliczniejszej klasy w
szkole. W danym dniu obowiązuje tylko jeden numer dla każdej klasy.
3. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”, na dzień następny jest dokonywane przez e-dziennik o
godzinie 18:00 od lutego do maja 2017 roku. Na przykład w lutym losowania odbywają się w
niedziele.
4. „Szczęśliwy Numerek” obowiązuje tylko w jeden wyznaczony dzień każdego tygodnia w
wyznaczonych miesiącach:
luty – poniedziałek
marzec – wtorek

kwiecień – środa
maj – czwartek

5. Wylosowany numer zostaje automatycznie zapisany w module „Narzędzia” oraz oznaczony na
listach wszystkich klas obok nazwiska i imienia ucznia, któremu w danym zespole taki numer został
przyporządkowany.
6. Przewodniczący
Samorządu
Uczniowskiego
lub
osoba
przez
niego
wskazana
umieszcza wylosowany numer w ogólnodostępnym miejscu przed pierwszą lekcją w dniu, w którym
obowiązuje.
7. „Szczęśliwy Numerek” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych prac pisemnych.
Nie zwalnia z obowiązku posiadania pracy domowej!
8. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela
wszelkiego rodzaju prac pisemnych oraz z przełożonych prac pisemnych.
9. Uczeń
ze
"Szczęśliwym Numerkiem"
może
przystąpić
lub pisania niezapowiedzianej kartkówki, o ile wyrazi na to zgodę.

do

odpowiedzi

ustnej

10. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a na dany dzień zostanie wylosowany jego numerek, traci
możliwość wykorzystania go w innym dniu.
11. Nauczyciel może wyznaczyć inny termin sprawdzenia wiedzy ucznia, który posłużył się prawem
gwarantowanym przez "Szczęśliwy Numerek".
12. „Szczęśliwy Numerek” przestaje obowiązywać w zakresie przedmiotu, z którego dany uczeń
zagrożony jest oceną niedostateczną i dla wszystkich uczniów w okresie wystawiania ocen
semestralnych lub końcowych.
13. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem
szkoły.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Samorząd Szkolny i Dyrektora szkoły.

