
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM 

„BEZPIECZNY ROWERZYSTA” 

 

Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu. 

1.Cele konkursu: 

 popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci; 

 kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z 

promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 utrwalanie wiedzy z zakresu znajomości znaków drogowych i przepisów ruchu 

drogowego; 

 promowanie właściwych zachować związanych z udzielaniem pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

Poziom (klasy 1-3 ) 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej im. Janusza  Korczaka w 

Józefosławiu. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej (klasy 1-3 ) w dowolnej 

technice płaskiej, która będzie nawiązywała do tematu Konkursu „BEZPIECZNY 

ROWERZYSTA” 

 rysunek (flamastry, pastele, kredki itp. ) 

 malarstwo (malowanie farbami ) 

Organizator nie dopuszcza prac wykonanych techniką komputerową. 

Format pracy: A- 3 lub A- 4. 

 prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestników, 

niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych 

faktach; 

 prace nagrodzone nie będą zwracane Uczestnikom; 

 tematyka prac powinna być ściśle związana z celami Konkursu; 

 wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy 

ponosi Uczestnik; 

 

Czas trwania konkursu: 13.10.2020r. do 27.11.2020r.  

Prace należy przynieść do Sali B5. (PRACOWNIA TECHNICZNA ). 

Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemicznej została podjęta decyzja 

o przeprowadzeniu konkursu zdalnie. 



W tym celu uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania zdjęcia pracy konkursowej, 

oraz przesłania go do organizatorów Konkursu poprzez platformę Teams. 

3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę. Prace 

konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich 

wystawiania, publikowania, na stronie internetowej Szkoły.  

Do każdej pracy powinna być dołączona informacja na odwrocie pracy tj: 

imię i nazwisko wykonawcy, wiek, klasa oraz podpisane przez opiekunów prawnych 

oświadczenia RODO. 

4.  Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

·         klasy 1 (I, II, III miejsce) 

·         klasy 2 (I, II, III miejsce) 

·         klasy 3 (I, II, III miejsce) 

Prace oceni powołana komisja konkursowa. Spośród prac zgłoszonych do konkursu komisja 
wyłoni laureatów z każdej kategorii wiekowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
04.12.2020r. r. oraz umieszczone na stronie internetowej Szkoły. Zwycięzcy konkursu 
otrzymają nagrody. 

Poziom (klasy 4- 7 ) 

1. Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV –VII Szkoły Podstawowej im. Janusza  Korczaka w 

Józefosławiu. 

2. Zgłoszenia: 

Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatorów Konkursu. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zgłoszenia przesyłamy drogą elektroniczną 

w dzienniku Librus lub poprzez platformę Teams. 

3. Przebieg konkursu: 

Konkurs „Bezpieczny rowerzysta ” składał się będzie z dwóch etapów: 

 I etap teoretyczny, który będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 23 pytań, ze 

znajomości przepisów ruchu drogowego. 

II etap praktyczny polegający na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikowi  

ruchu drogowego ( rowerzyście). 

Z pierwszego  etapu wyłonieni zostaną uczniowie , którzy uzyskają najwięcej 18 punktów i 

oni przechodzą do 2 etapu  konkursu. 

4. Terminy konkursu. 



Konkurs odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. na platformie Teams. 

5. 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 techniki i wychowania komunikacyjnego, 

czasopisma tematyczne oraz portale internetowe –wypadki komunikacyjne pierwsza pomoc. 

 

 

6. Nagrody i wyróżnienia. 

Nagrodami w konkursie będą dyplomy i nagrody rzeczowe sponsorowane przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Janusza  Korczaka w Józefosławiu oraz Sołtysa  Józefosławia i  Radę 

Sołecką. 

7. Informacje końcowe. 

 Regulamin Konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej  szkoły. 

 

 

 

 

 

 


