REGULAMIN
KONKURSU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA
wiosna 2022
1. Organizatorzy konkursu
•
•

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra;
Konkurs wspiera Miasto Zielona Góra.

2. Cele konkursu,
•Głównym celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich dzieci w ruchu drogowym.
•Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego pojazdem.
•Kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami europejskiej kultury ruchu drogowego.
•Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
•Zapewnienie wszystkim uczniom wysokiego poziomu wiedzy o BRD.
•Integracja zielonogórskich nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego.
•Propagowanie problematyki BRD wśród nauczycieli.
Bezpieczeństwo uczniów w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych celów edukacyjnych.
Każdy uczeń powinien osiągnąć określony poziom przygotowania, aby mógł bezpiecznie poruszać
się w ruchu drogowym. Aby osiągnąć założony cel, organizatorzy będą monitorować poziom
przygotowania uczniów do BRD, udział szkół w konkursie.
Zakres i tematyka konkursu
Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania Wychowania
Komunikacyjnego.
3. Terminy organizacji konkursu
•Zgłoszenie udziału szkoły - do 6 maja 2022 r.
•Eliminacje szkolne - od ogłoszenia konkursu do 13 maja 2022 r.
•Sprawozdanie z eliminacji szkolnych - do 20 maja 2022 r.
•Eliminacje międzyszkolne (finałowe) - koniec maja / początek czerwca, o terminie poinformujemy
zainteresowanych uczestników.
4. Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter indywidualny. Uczestnikami etapu szkolnego mogą być wszyscy uczniowie
klas 4-5-6-7-8 szkół podstawowych Miasta Zielona Góra.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników wraz z
fotoreportażem na stronie internetowej organizatorów. Uczestnik ma prawo dostępu do treści
swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w
konkursie.
5. Zgłoszenia
Udział szkoły w konkursie wymaga zgłoszenia za pomocą dołączonego arkusza. Wypełniony
arkusz należy przesłać w formacie PDF do 6 maja 2022 e-mailem na adres Stowarzyszenia
brdzgora@hoga.pl .
6. Etapy konkursu
Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
ETAP PIERWSZY - SZKOLNY
•Etap szkolny organizowany jest przez szkołę, najlepiej z pomocą nauczyciela wychowania
komunikacyjnego. Etap należy przeprowadzić do 13 maja br.
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•Etap szkolny obejmuje odpowiedzi uczniów na pytania konkursowe przekazane przez
organizatora na adres nauczyciela podany w zgłoszeniu. Organizując w szkole testy należy
skorzystać z możliwości wyświetlania pytań na ekranie. Uczniowie powinni odpowiadać na
pytania samodzielnie.
•Użyty test jednokrotnego wyboru zawiera 25 pytań. Uczeń może uzyskać do 25 punktów, po
jednym za prawidłową odpowiedź. Wybraną odpowiedź uczeń powinien zaznaczyć na karcie
odpowiedzi znakiem X. Nie dopuszcza się błędów, w tym podwójnego zaznaczania. Każdy
błąd należy traktować jako = 0 punktów.
•W ramach sprawozdania z etapu szkolnego należy wysłać protokół zawierający listy imienne
uczniów biorących udział wg liczby uzyskanych punktów. Sprawozdanie z etapu szkolnego
należy przesłać w formacie PDF e-mailem na adres: brdzgora@hoga.pl. Karty odpowiedzi
uczniów należy przechowywać do zakończenia konkursu.
ETAP DRUGI – MIĘDZYSZKOLNY
•

Etap międzyszkolny organizuje Stowarzyszenie oraz WORD Zielona Góra.

•

O zakwalifikowaniu uczniów do tego etapu decyduje organizator na podstawie przesłanego
sprawozdania. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o awansie za pomocą emaili przesłanych do nauczyciela na adres przekazany w zgłoszeniu.

•

Etap międzyszkolny polega na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu BRD i ratownictwa oraz z
części praktycznej – jazda na rowerze w MRD i na torze.

•

O terminie i miejscu organizacji etapu międzyszkolnego organizatorzy poinformują za
pomocą e-maili przesłanych do nauczyciela na adres przekazany w zgłoszeniu.

•

W przypadku uzyskania równych wyników możliwa jest dogrywka przeprowadzana dla
zainteresowanych uczniów.

7. Szkolna Komisja konkursowa
• Poprawność odpowiedzi sprawdza nauczyciel wychowania komunikacyjnego z pomocą
zainteresowanych nauczycieli.
8. Nagrody i wyróżnienia
• Najlepsi uczniowie biorący udział w etapie międzyszkolnym zostaną nagrodzeni
wartościowymi nagrodami.
• Przewiduje się także nagrody dla szkół i nauczycieli – opiekunów, którzy zaangażowali do
konkursu największą liczbę uczniów.
9. Informacje końcowe
• Regulamin konkursu, zgłoszenie szkoły, wzór kart odpowiedzi oraz protokołu z etapu
szkolnego zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz
Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży www.brd.zgora.pl . Tam też opublikujemy wykaz
uczniów i szkół nagrodzonych.
• Organizatorzy na każdym etapie organizacji oczekują na wnioski ewaluacyjne. Wnioski
można przesyłać na adres: brdzgora@hoga.pl . Wszelkich dodatkowych informacji
udziela:
✓ Marek Pasek, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
tel. kom. → 509 666 462
e-mail → brdzgora@hoga.pl
W tytule e-maila należy podać: Konkurs BRD.
W załączeniu:
• Zgłoszenie szkoły do konkursu.
• Protokół z eliminacji szkolnych.
• Tabela wyników uczniów biorących udział wg uzyskanych punktów.
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