
Regulamin stosowania przywileju

„Szczęśliwego numerka”

w Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie

1. Szczęśliwy  Numerek  jest  przywilejem  nadanym  uczniom  klas  IV-  VII  Szkoły

Podstawowej nr 350 w Warszawie.

2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie w dzienniku Librus.

3. Szczęśliwy  Numerek  posiada  ta  osoba,  której  numer  z  dziennika  odpowiada

wylosowanemu numerkowi.

4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

5. Uczeń  posiadający  danego  dnia  Szczęśliwy  Numerek  i  chcący  skorzystać  z  tego

przywileju, ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela na początku lekcji.

6. Szczęśliwy  Numerek  zwalnia  z  odpowiedzi  ustnej  na  ocenę  oraz  pisania

niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju tego można, ale nie trzeba skorzystać. 

1. Jeśli  uczeń  zdecydował  się  odpowiadać  ustnie  lub  pisać  niezapowiedzianą

kartkówkę, ocena, którą otrzymał będzie wpisana do dziennika.

2. Jeśli  uczeń  zdecydował,  że  nie  będzie  odpowiadać  ustnie  lub  pisać

niezapowiedzianej kartkówki,nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, czy

musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę lub odpowiedź ustną i kiedy

może to uczynić.

7. Szczęśliwy Numerek chroni przed konsekwencjami braku zadań domowych.

8. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych

(sprawdzianów, klasówek, kartkówek, dyktand, testów, itp).

9. Szczęśliwy  numerek  nie  zwalnia  ucznia  z  konieczności  posiadania  ustalonych

w wymaganiach edukacyjnych  z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy na



lekcji  (podręcznik,  ćwiczenia,  zeszyt,  przybory  do  pisania,  przybory  geometryczne,

materiały na lekcje z przedmiotów artystycznych, strój na wf, itp.).

10. Szczęśliwy  Numerek  nie  zwalnia  ucznia  z  obowiązku  prowadzenia  zeszytu,

prowadzenia  notatek  na  lekcji,  zachowywania  się  niewymagającego  interwencji

nauczyciela, jak również aktywnego udziału w lekcji.

11. Przywilej  Szczęśliwego  Numerka  nie  obowiązuje  w  czasie  2  tygodni  przed

klasyfikacją śródroczną i roczną.

12. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje w sposób

naganny,  wychowawca  może  zawiesić  mu  wynikające  z  nich  przywilejena  okres  od

jednego tygodnia do dziewięciu miesięcy.Wychowawca zobowiązany jest poinformować

o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.

13. Przywilej  Szczęśliwego  Numerka  może  zostać  całkowicie  zawieszony  przez

Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.

14. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr

350 i obowiązuje w drugim okresie roku szkolnego 2017/2018.


