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11 stycznia 2023 r. 



1. Szczęśliwy numerek to losowana każdego dnia liczba (jedna dla całej szkoły) odpowiadająca 

numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.  

2. Szczęśliwy numerek losowany jest w systemie dziennika elektronicznego Librus. 

3. Szczęśliwy numerek jest podawany do wiadomości uczniów i nauczycieli w dzienniku 

elektronicznym Librus o godz. 21:00 danego dnia i obowiązuje w dniu następnym. 

4. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianych kartkówek oraz 

niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej na ocenę. Uczniowie korzystający z tego przywileju 

mogą wyrazić chęć pisania niezapowiedzianej kartkówki lub zgłosić się do odpowiedzi ustnej, 

jeśli zależy im na podwyższeniu średniej ocen. W przypadku otrzymania oceny 

niesatysfakcjonującej uczeń może zrezygnować z wpisania oceny do dziennika. 

5. Nauczyciel może poprosić ucznia o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym 
dziecko było zwolnione z tego obowiązku. 

6. Wygaśnięcie przywileju szczęśliwego numerka następuje po zakończeniu zajęć lekcyjnych                     
w określonym dniu przez jego posiadacza. 

7. Uczeń nieobecny w szkole, a którego numer został wylosowany przez system elektroniczny 
Librus, traci możliwość wykorzystania szczęśliwego numerka – nie jest możliwe przeniesienie 
go np. na kolejny dzień. 

8. Uczeń, którego numer został wylosowany przez system elektroniczny Librus, powinien mieć 
przy sobie materiały w postaci zeszytu ćwiczeń, zbioru zadań, zeszytu przedmiotowego czy 
podręcznika wymaganych na danej lekcji.  

9. Uczeń, którego numer został wylosowany przez system elektroniczny Librus, jest zobowiązany 
do pisania zapowiedzianych prac klasowych oraz sprawdzianów, znajomości lektury, 
zapowiedzianych odpowiedzi ustnych, wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego                           
i aktywnego udziału w zajęciach. 

10. Szczęśliwy numerek w szkole nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego. Oznacza to, że uczeń 
powinien mieć ze sobą strój na wf.  

11. Uczeń powinien pamiętać również o zasadach zachowania i przepisach obowiązujących                          
w szkole – w przypadku nieprzestrzegania ich posiadacz szczęśliwego numeru może otrzymać 
uwagę od nauczyciela lub stracić posiadany przez siebie przywilej (o czym decyduje nauczyciel 
danego przedmiotu lub wychowawca).  

12. Szczęśliwy numerek obowiązuje w szkole aż do odwołania 


