1.Każdy ma prawo do szczęścia.
2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 29, które odpowiadają przypisanemu
numerkowi w dzienniku lekcyjnym.
3.Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania
ostatniego numerka.
4.Szczęśliwy numerek zwalnia z:
 niezapowiedzianych kartkówek
 niezapowiedzianych odpowiedzi
 zadanych zadań domowych
Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
 zaplanowanych sprawdzianów
 zaplanowanych kartkówek
 zaplanowanego pytania
 bieżącej pracy na lekcji
 z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu
przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
5. Szczęśliwy numerek nie dotyczy przedmiotów, którego lekcje są tylko jeden raz w tygodniu.
6. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym
nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
7. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na
ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można ale nie trzeba skorzystać.
8. Punkt 4 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
9.Szczęśliwy numerek będzie losowany przez przewodniczącego lub zastępcę Rady Uczniów
w obecności nauczyciela, a następnie wywieszany przy recepcji.
10.Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
11.Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
12.Szczęśliwy numerek nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz
notorycznie uchylają się od odpowiedzi.
13.Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją
śródroczną i końcową.
14.Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad szczęśliwego numerka i zachowuje się w sposób naganny,
wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi.
15.Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad szczęśliwego numerka i zachowuje się w sposób naganny,
wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka całej klasie.
16.W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie wypełnia obowiązków
uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących
szczęśliwemu numerkowi.
17. Szczęśliwy numerek obowiązuje od października 2017r. aż do odwołania.

