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REGULAMIN AKCJI „SZCZĘŚLIWY NUMER”  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 176  

W ŁODZI 

 

1. „Szczęśliwy numer” jest akcją przeprowadzaną w klasach I-VIII Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 176 (z wyłączeniem zespołów edukacyjno-

terapeutycznych) na zajęciach edukacyjnych (z pominięciem zajęć 

rewalidacyjnych i specjalistycznych).  

2. „Szczęśliwy numer” zyskuje uczeń, który posiada numer w dzienniku 

odpowiadający numerowi wylosowanemu automatycznie przez dziennik 

elektroniczny Vulcan.  

3. Losowanie odbywa się codziennie rano o godzinie 7.00 . 

4. Każdy uczeń i rodzic po zalogowaniu się na swoje konto w e-dzienniku ma 

możliwość sprawdzenia jaki numer został wylosowany na dany dzień. 

5. O wylosowanym w danym dniu „Szczęśliwym numerze” informuje nauczyciel 

prowadzący pierwszą godzinę lekcyjną. Nauczyciele prowadzący kolejne 

zajęcia edukacyjne mogą – jeśli zachodzi taka potrzeba – przypominać liczbę 

symbolizującą wylosowany numer. 

6. Uczeń nieobecny w szkole traci możliwość wykorzystania przywilejów 

wynikających z posiadania „Szczęśliwego numeru”. 

7. Uczeń, którego numer wylosowano jest zwolniony z: 

1) prezentacji pracy domowej – w formie ustnej i/lub pisemnej  

(z wyjątkiem prac długoterminowych); 

2) pisania niezapowiedzianej kartkówki. 

8. Uczeń ma możliwość rezygnacji z przysługujących mu przywilejów, 

wymienionych w punkcie 4 „Regulaminu akcji”. 

9. „Szczęśliwy numer” nie zwalnia ucznia z: 

1) aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz 

specjalistycznych; 

2) pisania zapowiedzianych lub przełożonych kartkówek; 

3) pisania zapowiedzianych lub przełożonych: sprawdzianów, prac 

klasowych, testów; 

4) odpowiedzi ustnej na ocenę; 
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5) realizacji zadań pisemnych podlegających ocenie na danych zajęciach  

w ramach tzw. „pracy samodzielnej” (np. redagowania dłuższych 

wypowiedzi pisemnych, samodzielnego rozwiązywania zadań 

tekstowych, itp.); 

6) prezentacji projektów indywidualnych i grupowych; 

3) prezentacji prac domowych długoterminowych, zapowiedzianych z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

7) obowiązków dyżurnego. 

10.  Odmowa pracy podczas zajęć lub zakłócanie ich przebiegu powoduje utratę 

przywilejów wynikających z posiadania „Szczęśliwego numeru” (decyzję  

o tym podejmuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia). 

11.  „Szczęśliwy numer” nie obowiązuje w okresie trzech tygodni poprzedzającym 

klasyfikację śródroczną, końcoworoczną i końcową.  

12.  Akcja „Szczęśliwy numer” rozpoczyna się z dniem 15 listopada 2021 r.  

i potrwa do końca roku szkolnego 2021/2022. 

 

 

 


