
SZCZĘŚLIWY NUMEREK 
W Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu 

 

l. „Szczęśliwy numerek" to numer z dziennika, który jest losowany codziennie PRZED LEKCJAMI . Zwalnia 

on w danym dniu uczennicę, która jest zapisana w dzienniku pod wylosowanym numerem z pisania 

NIEZAPOWIEDZIANYCH kartkówek (sprawdzających wiedzę, z co najwyżej 3 ostatnich lekcji) oraz 

odpowiedzi ustnych. 

 

2. „Szczęśliwy numerek" NIE ZWALNIA z pisania sprawdzianów (materiał dluższy niż 3 ostatnie lekcje oraz 

wcześniej zapowiedzianych kartkówek i odpytywania).  

 

3. „Szczęśliwy numerek" obejmuje wszystkie przedmioty nauczane w naszej szkole.  

 

4. „Szczęśliwy numerek" jest losowany we wszystkie dni nauki szkolnej. NIE OBEJMUJE  dni, w których nie 

ma tradycyjnych lekcji. 

 

5. Ilość numerów biorących udzial w losowaniu zależy od liczby osób w najliczniejszej klasie w szkole. 

 

ó. Losuje się jeden numer dla wszystkich klas naszej szkoły. Numerek, który zostanie wylosowany jest 

odkładany i czeka na kolejną serię „Szczęśliwego Numerka”, do wyczerpania pozostałych numerów, tak, aby w 

danej serii zostały wylosowane wszystkie numery. 

 

7. Losowania dokonuje Siostra Dyrektor; jeśli jest nieobecna - wyznaczony nauczyciel.  

 

8. Osoby z poszczególnych klas, które są zapisane pod wylosowanym „szczęśliwym numerkiem" otrzymują 

identyfikatory z napisem „SZCZĘŚCIARA" i są zobowiązane do oddania ich po skończonych lekcjach. 

Identyfikatory można odebrać w „śniadaniówce”. Tam też należy odnieść je na koniec dnia. 

 

9. „Szczęśliwego numerka" NIE MO ŻNA przekazać koleżance, co jest równoznaczne z tym, że nie wolno 

dawać osobom nieupoważnionym plakietek „Szczęściary". 

 

10. Jeśli któraś klasa zgubi identyfikator lub zniszczy go, zostaje WYKLUCZONA  z losowania „Szczęśliwego 

numerka" do momentu zwrotu plakietki lub jej naprawy.  

 

11. Jeżeli osoba, której numer został wylosowany nie jest obecna na apelu (spóźnienie) lub nie ma na sobie 

mundurka, butów zmiennych, spiętych włosów a, w przypadku Gimnazjum, także przypiętej tarczy - nie 

korzysta ona z przywilejów „Szczęściary", tzn. nie dostaje plakietki i jest traktowana jak w każdym innym dniu: 

pisze wszystkie kartkówki i może być pytana ustnie. 

 

12. W dni, w które apel jest oddzielny, numerek losują uczennice mające krótki apel. Informacja o wylosowanej 

liczbie jest wywieszana w śniadaniówce, niezwłocznie po apelu.  


