
Regulamin  
VII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym 

 Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym jest Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna 
w Białymstoku. 

 Konkurs adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do klas IV-VIII szkoły 
podstawowej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim                    
i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Opiekunowie z poszczególnych palcówek zgłaszają 
uczestnictwo swoich podopiecznych do organizatorów konkursu. 

 
 Cele konkursu: 

 rozwijanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, 
 stymulowanie aktywności poznawczej i rozwijanie twórczego myślenia,  
 stosowanie wiedzy z zakresu ruchu drogowego w praktycznym działaniu,  
 promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką ruchu drogowego, 
 stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości 

przepisów w ruchu drogowym, 
 przyswojenie zasad zdrowej rywalizacji, 
 integrowanie młodzieży niepełnosprawnej z różną niepełnosprawnością intelektualną z różnych placówek na terenie 

miasta. 

 Konkurs jest konkursem indywidualnym i wygrywa osoba, która zgromadzi największą ilość punktów. W zależności od 
ilości zgłoszonych, możliwa jest etapowa selekcja uczestników. 

 Zakres materiału do konkursu obejmuje materiał z podstawy programowej dla klas 4-6 SP  z techniki część 
komunikacyjna. W szczególności będzie sprawdzana znajomość pionowych i poziomych znaków drogowych, znajomość 
zasad ruchu drogowego pieszych i rowerzystów, rozwiązywanie sytuacji drogowych na skrzyżowaniach, pomoc                  
i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.  

 
 Przebieg konkursu: 

Uczniowie  odpowiadają  przed komisją konkursową na pytania teoretyczne i rozwiązują zadania praktyczne. 
 
 Do pracy w komisji konkursowej zostaną zaproszeni przedstawiciel policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji w Białymstoku oraz przedstawiciel Straży Miejskiej w Białymstoku. 

 Konkurs odbędzie się 25 lutego 2020 roku (wtorek) w siedzibie szkoły przy ulicy Słonimskiej 38 (wejście 
od ulicy Piasta) w godzinach 9.30- 13.00 

 Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia udziału uczniów z danej placówki do 18 lutego 2020 roku (wtorek) na adres  
sp46@um.bialystok.pl 

 
 
 Informacja o konkursie znajduje się na stronie https://www.sp46bialystok.com w zakładce Konkursy/ Międzyszkolny 

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym oraz pod numerem 887 340 136.  
 
 Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku – www.sp46bialystok.com  w zakładce KLAUZULA 
INFORMACYJNA. 

 
 Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją Regulaminu  VII Międzyszkolnego 

Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym 
 
 
 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
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