
 

 

 

 

 

 

ANEKS  

DO REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  

IM. JANUSZA KORCZAKA W DĘBICY1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Aneks wchodzi w życie z dniem 18.X.2014. 



Do obowiązującego Regulaminie Samorządu Uczniowskiego wprowadza się następujące 

uchwały: 

1. Uchwała w sprawie „szczęśliwego numerka”. 

1) W Szkole obowiązują dwa szczęśliwe numerki. 

2) Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych                                          

i niezapowiedzianych kartkówek. 

3) Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma prawo  na udzielenie 

odpowiedzi i napisanie niezapowiedzianej kartkówki. 

4) Szczęśliwy numerek nie zwalnia: 

a. z pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, sprawdzianów               

i kartkówek, 

b. z lekcji powtórzeniowych, 

c. z wykonywania pisemnych prac domowych, z których uczeń może być     

oceniony, 

d. aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie). 

5) Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek 

poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu 

do sali). 

6) Szczęśliwe numerki losowane są codziennie do godziny 11:00 i stają się ważne 

następnego dnia szkolnego. Losowania dokonuje przewodniczący szkoły lub 

członkowie samorządu upoważnieni przez przewodniczącego w obecności 

komisji składającej się z 3 przypadkowych uczniów. Szczęśliwe numerki 

losowane są ze specjalnej kuli z numerkami. Wylosowane numerki są 

odkładane i nie biorą udziału w losowaniach do momentu zakończenia kolejki 

losowania (kolejka kończy się po wylosowaniu wszystkich numerków z kuli). 

Cała procedura odnotowywana jest codziennie w specjalnym zeszycie. 

7)  Wylosowane numerki umieszcza się w stałym, widocznym miejscu, na 

parterze. 

 

 

 

 

 



2. Uchwała w sprawie zwolnienia z niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych 

  i pisemnych raz w miesiącu klasy, która osiągnęła najwyższe wyniki w nauce za 

 dany semestr. 

1) Klasa, która w pierwszym semestrze danego roku szkolnego osiągnęła 

najwyższe wyniki w nauce, w każdym miesiącu od lutego do czerwca wybiera 

sobie jeden dzień, w którym jest zwolniona od niezapowiedzianych 

odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek. 

2) Klasa, która w drugim semestrze danego roku szkolnego osiągnęła najwyższe 

wyniki w nauce, w każdym miesiącu od września do stycznia następnego roku 

szkolnego wybiera sobie jeden dzień, w którym jest zwolniona od 

niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek.  

3) Powyższa zasada nie zwalnia: 

a.  z odpowiedzi ustnych w czasie zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych, 

b.  z pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, sprawdzianów                 

i kartkówek, 

c. z wykonywania pisemnych prac domowych, z których uczeń może być   

oceniony, 

d. z aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie), 

4) Każdego miesiąca klasa z najwyższymi wynikami w nauce może wybrać sobie 

inny dzień, o którym mowa w podpunkcie 1) i 2). 

5) Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczycieli, który dzień 

wychowankowie wybrali sobie wolny od pytania. 

 

3.  Uchwała w sprawie „rankingu klas pod względem frekwencji” 

1) Samorząd Uczniowski prowadzi ranking klas pod względem frekwencji. 

2) 16 dnia każdego miesiąca opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawdza  

       w dziennikach lekcyjnych frekwencję klas.                                          

3) 17 dnia każdego miesiąca opiekun Samorządu Uczniowskiego przedstawia 

sprawozdanie Dyrektorowi do spraw wychowawczych dotyczące frekwencji oraz 

na tablicy zatytułowanej „Ranking klas pod względem frekwencji” znajdującej się 



na drugim piętrze zawiesza nazwy trzech klas z najlepszą i nazwy trzech klas                  

z najsłabszą frekwencją za dany miesiąc. 

3) Klasa z najlepszą frekwencją za dany miesiąc wybiera sobie do 16 dnia 

następnego miesiąca dzień, w którym jest zwolniona od niezapowiedzianych 

odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek. 

4) Powyższa zasada nie zwalnia: 

a.  z odpowiedzi ustnych w czasie zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych, 

b.  z pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, sprawdzianów                

i kartkówek, 

c.  z wykonywania pisemnych prac domowych, z których uczeń może być   

oceniony, 

d.  z aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie), 

5) Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczycieli, który dzień 

wychowankowie wybrali sobie wolny od pytania. 

 


