„SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

Od 24 września 2018 roku do końca roku szkolnego 2018/2019 będzie
odbywało się losowanie „szczęśliwego numerka”. Polega ono na losowaniu liczby
od 1 do 29 w obecności opiekuna i jednego z przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Paczkowie w
poszczególne dni tygodnia. Numer, który zostaje wylosowany jest odpowiednikiem
miejsca ucznia w dzienniku w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i III
gimnazjum.
Osoba z wylosowaną liczbą zostaje zwolniona z: odpowiedzi ustnej,
niezapowiedzianej kartkówki oraz może odmówić sprawdzenia swojej pracy
domowej, co nie zwalnia go z opanowania wiadomości i umiejętności, jak
również odrobienia zadania domowego w kolejnych dniach.
Losowanie kartek z liczbami będzie odbywało się przed pierwszą lekcją w
pokoju nauczycielskim. „Szczęśliwy numerek” zostanie wywieszony na tablicy
ogłoszeń SU Szkoły Podstawowej, gdzie będzie dostępny zarówno dla nauczycieli
jak i uczniów. Po zakończonych lekcjach liczba z powrotem wraca do pojemnika i
następnego dnia bierze udział w losowaniu.
Skargi, zażalenia lub dodatkowe propozycje proszę składać do
przewodniczącej SU Oliwii Juszczak z klasy III gimnazjum. Zostaną one
rozpatrzone na spotkaniach SU.

SU Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Paczkowie
z opiekunem

REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
1. Losowanie Szczęśliwego Numerka będzie się odbywać codziennie przed

pierwsza lekcją w pokoju nauczycielskim.
2. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawiciela SU Szkoły

3.
4.

5.
6.

Podstawowej w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Gdyby
opiekun z jakichś względów był nieobecny przy losowaniu, losujący uczeń
ma obowiązek poprosić innego nauczyciela o obecność przy losowaniu.
Od wyniku losowania nie ma odwołania.
Wylosowany numerek zaraz po losowaniu zostaje zawieszony na tablicy
ogłoszeń SU Szkoły Podstawowej. Po lekcjach zostaje zdjęty i w następnym
dniu znowu bierze udział w losowaniu.
Jeżeli uczeń jest nieobecny, a jego numerek tego dnia zostanie wylosowany,
traci możliwość wykorzystania go w kolejnych dniach.
Uczeń, którego numer wylosowano jest zwolniony w danym dniu z:
- odpowiedzi ustnej
- pisania niezapowiedzianej kartkówki
- oddania do sprawdzenia zadania domowego.

7. Uczeń mimo wylosowanego numerka, może z niego zrezygnować, ale musi

zgłosić to nauczycielowi przed lekcją.
8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych lub

przełożonych:
- kartkówek
- sprawdzianów
- prac klasowych
- oraz aktywnego udziału w lekcji (uczeń może być za nią oceniony).
9. Szczęśliwy Numerek jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas IV-VIII

Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.
10. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia tylko z tego dnia, w którym jego numer
był wylosowany. Natomiast nauczyciel ma prawo w kolejnych
dniach zapytać ucznia z wiadomości i umiejętności lub z zadania
domowego, z którego uczeń nie odpowiadał z racji wylosowanego numerka.

SU Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Paczkowie
z opiekunem

