Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”
Zapraszamy młodzież z naszego
gimnazjum do udziału w konkursie
„Bezpieczna
droga
do
szkoły”.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są
przez świetlicę i bibliotekę szkolną do dnia
25. 09. 2012 r. Celem konkursu jest
popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach.
O terminie konkursu uczestnicy zostaną poinformowani.
Organizatorzy
Regulamin konkursu:
1. Udział w konkursie mogą wziąć chętni uczniowie gimnazjum.
2. Informacja o organizowanym konkursie zostanie umieszczona na
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są przez świetlicę i bibliotekę
szkolną do dnia 25. 09. 2012 r.
4. Każdy uczeń, który zgłosił się do konkursu ma obowiązek w nim
uczestniczyć. O przewidywanej nieobecności należy powiadomić
organizatorów przynajmniej na dwa dni przed planowanym
terminem konkursu.
5. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje test pisemny dotyczący
przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.
6. Test składa się z pytań dotyczących zasad i przepisów ruchu pieszych
i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym
(w tym skrzyżowań) oraz zasad udzielenia pierwszej pomocy
przedlekarskiej.
7. Uczestnik konkursu zaznacza odpowiedzi na arkuszu testowym
w specjalnie wyznaczonej rubryce lub udziela odpowiedzi pisemnej.
8. Czas rozwiązania testu nie może przekraczać 45 minut, a ci
uczestnicy konkursu, którzy rozwiązali test przed upływem 45 minut
przekazują rozwiązany test opiekunowi i za jego zgodą opuszczają
salę.

9. W Konkursie wyłania się uczniów z największą liczbą punktów.
Zdobywają oni, odpowiednio do liczby uzyskanych punktów, I, II i III
miejsce.

10. Informacja o zwycięzcach konkursu będzie umieszczona na tablicy
ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej „Długa
Przerwa”.

11. Za udział w konkursie uczniowie otrzymują 5 punktów
z zachowania. Za zwycięstwo w konkursie otrzymują dyplomy,
nagrody rzeczowe, punkty z zachowania (I miejsce – 20 punktów,
II miejsce –15 punktów, III miejsce – 10 punktów) oraz oceny z zajęć
technicznych.

12. Rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych zwycięzcom Konkursu
odbędzie się na apelu szkolnym.

