Regulamin
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przygłowie
w roku szkolnym 2016/2017
„Bądź bezpieczny na drodze”

1. Organizator konkursu:
Karolina Sarleja – nauczyciel zajęć technicznych w Szkole Podstawowej w Przygłowie.
2. Cele konkursu:
• głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.
• samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych
źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
3. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są uczniowie /zarówno dziewczęta jak i chłopcy/ klas V – VI Szkoły Podstawowej
w Przygłowie.
4. Zgłoszenia:
Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatora Konkursu do dnia 4 marca 2017 r.
5. Przebieg konkursu:
Konkurs „Bądź bezpieczny na drodze” składał się będzie z jednego etapu – teoretycznego, który będzie
polegał na rozwiązaniu, składającego się z 25 pytań, testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego.
Z tego etapu wyłonionych zostanie 3 uczniów, którzy uzyskają najwięcej punktów. W przypadku jednakowej
ilości punktów wśród większej liczby uczniów, przewiduje się dogrywkę – rozwiązanie kolejnego testu.
Zwycięska trójka zakwalifikuje się do Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego, który odbędzie się w Sulejowie.
6. Terminy konkursu.
Konkurs odbędzie się w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 9.50 w sali nr 4 lub na świetlicy szkolnej.
7. Zakres i literatura do konkursu.
Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania wychowania
komunikacyjnego w szkole podstawowej. Literaturę stanowią: Kodeks Drogowy, podręczniki i zeszyty
ćwiczeń do zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego, czasopisma tematyczne oraz portale
internetowe publikujące zagadnienia związane z BRD.
8. Nagrody i wyróżnienia.
Nagrodami w konkursie będzie udział trzech najlepszych zawodników w konkursie gminnym.
9. Informacje końcowe.
• Regulamin Konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły: www.spprzyglow.eu
• Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny,
• Wszelkich dodatkowych informacji udziela: organizator konkursu Karolina Sarleja.
Regulamin opracowała: Karolina Sarleja

