Regulamin "Szczęśliwego numerka"
w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach
§1
Losowanie numerka odbywa się codziennie w gabinecie Dyrektora szkoły lub sekretariacie szkoły.
Numerek losuje przewodniczący szkoły podstawowej/ gimnazjum lub opiekun samorządu uczniowskiego
w danym dniu o godzinie 7.20 i w ten sam dzień wywiesza na gazetce Samorządu Uczniowskiego.
§2
Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
§3
Szczęśliwy numerek ma prawo odmowy ocenienia swojego zadania domowego.
§4
Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej lub o pisaniu
niezapowiedzianej kartkówki.
Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego
zwolniony.
§5
Paragraf 4 (§4) jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
§6
Uczeń nie ma prawa zwolnić się za pomocą „Twojego Szczęśliwego Numerka” z obowiązkowych
sprawdzianów, prac klasowych, czy zapowiedzianych kartkówek.
§7
Szczęśliwy numerek nie obowiązuje podczas egzaminu poprawkowego.
§8
Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na zajęciach wychowania fizycznego.
§9
Nie usprawiedliwia braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu
przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika.
§10
Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.
§11
Osoba posiadająca szczęśliwy numerek jest zwolniona w danym dniu z obowiązków dyżurnego.
W przypadku gdy w klasie jest jeden dyżurny paragraf 11 jest nieważny.
§12
"Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.
§13
Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia
(uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie
zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

§14
Pula numerków do losowania mieści się od 1 do 24. Numerek wylosowany w danym miesiącu nie jest brany
już pod uwagę do końca miesiąca.
§15
Kartki na których widnieją szczęśliwe numerki (na gazetce samorządu uczniowskiego) opatrzone
są pieczątką Samorządu Uczniowskiego.
§16
Jeśli zostanie wylosowany numer, którego w danej klasie nie ma, szansa przepada.
§17
Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich lekcji.

