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REGULAMIN
LUBUSKIEGO KONKURSU BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM 2019/2020
§ 1.	Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej Konkursem.
§ 2. Konkurs obejmuje swoim zakresem zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczące rowerzystów i pieszych.
§ 3.1.	Organizatorem Konkursu na terenie województwa jest Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej Kuratorem.
2. Kurator zaprasza do organizacji Konkursu, jako współorganizatorów, kierowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych zainteresowanych instytucji.
§ 4. 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa we współpracy ze szkolnymi i rejonowymi komisjami. 
2. Wojewódzka Komisja Konkursowa jest ciałem kolegialnym powołanym przez Kuratora, której członkami są przedstawiciele współorganizatorów. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Kuratora. 
3. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, tel. 95 720-84-12, faks 95 722-37-26, e-mail: brd@ko-gorzow.edu.pl; strona internetowa: www.ko-gorzow.edu.pl.
§ 5. 1. Kurator publikuje informacje związane z organizacją Konkursu na stronie internetowej oraz wyznacza osobę do kontaktu. 
2. Osobą do kontaktu jest Julian Szambelan, tel. 95 725 50 22, brd@ko-gorzow.edu.pl.
§ 6.1.	Administratorem danych osobowych uczestników i organizatorów Konkursu jest Kurator, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 957208412, którego inspektorem ochrony danych jest Julian Szambelan tel. 95 725 50 22, j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. Inspektor udziela informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Uczestnicy i organizatorzy Konkursu przystępując do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w informacji „Sposób przetwarzania danych osobowych” dostępnej na stronie http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd/.
3. Organizator etapu szkolnego informuje uczniów deklarujących udział w Konkursie i ich prawnych opiekunów o sposobie przetwarzania danych osobowych o którym mowa w ust. 2.
I. UCZESTNICY, ETAPY I KONKURENCJE
§ 7. 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ma charakter rywalizacji indywidualnej.
2. Zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie dokonuje się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd/.
§ 8. 1. Konkurs organizowany jest trzystopniowo:
1) I stopień – zawody szkolne, organizowane w terminie od 14 do 25.02.2020 r.;
2) II stopień – zawody rejonowe, organizowane 26.03.2020 r. o godz. 13.00;
3) III stopień – zawody wojewódzkie, organizowane 14.05.2020 r. o godz. 9.30.
2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia etapu wojewódzkiego w jednym dniu, z powodu dużej liczby zakwalifikowanych uczestników, organizuje się dodatkowy etap wojewódzki w innym terminie.
§ 9.1. W etapie szkolnym i rejonowym przeprowadza się konkurencję testu wiedzy.
2. W etapie wojewódzkim przeprowadza się konkurencje: testu wiedzy, pierwszej pomocy, miasteczka ruchu drogowego i techniki jazdy.

II. ZAKRES WIEDZY I ŹRÓDŁA INFORMCJI
§ 10. 1. Zakres wymaganej wiedzy w Konkursie obejmuje:
1) przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów i pieszych, o których mowa w:
- ustawie Prawo o ruchu drogowym,
- ustawie o kierujących pojazdami,
- rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
2) zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy o których mowa w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z uwzględnieniem wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji. 
2. Treści obowiązujące na poszczególnych etapach Konkursu określają załączniki: 
1) Wymagania - Prawo o ruchu drogowym.docx;
2) Wymagania - znaki i sygnały drogowe.docx;
3) Wymagania - kierujący pojazdami.docx,
w których:
- zielonym kolorem tła oznaczono zakres wiedzy obowiązujący w etapie szkolnym,
- niebieskim kolorem tła oznaczono zakres dodatkowo obowiązującej wiedzy w etapie rejonowym,
- białym kolorem tła oznaczono zakres dodatkowo obowiązującej wiedzy w etapie wojewódzkim.
§ 11. Zakres wymaganych umiejętności w Konkursie obejmuje:
1) na każdym etapie: określanie sposobu prawidłowego zachowania uczestników ruchu drogowego przedstawianych na grafice;
2) na etapie wojewódzkim dodatkowo: 
- stosowanie w praktyce wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- stosowanie w praktyce przepisów ruchu drogowego podczas jazdy po miasteczku ruchu drogowego, 
- opanowanie nawyków kierowania rowerem niezbędnych rowerzyście w czasie jazdy.
§ 12. 1. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:
1) podstawa programowa przedmiotu technika oraz edukacja dla bezpieczeństwa; 
2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz Wymagania - Prawo o ruchu drogowym;
3) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) oraz Wymagania - znaki i sygnały drogowe;
4) rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454 z późn. zm.) oraz Wymagania - kierujący pojazdami; 
5) baza pytań testowych opracowana przez Wojewódzką Komisję Konkursową;
6) „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 
7) przykład zadania pierwszej pomocy opracowany przez Wojewódzką Komisję Konkursową;
8) "Żyję i działam bezpiecznie" autor Jarosław Słoma, wydawca Nowa Era, ISBN 978-83-267-3165-5, data wydania 04-08-2017, numer dopuszczenia 846/2017 oraz materiały do publikacji dostępne na stronie https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-2017/szkola-podstawowa/edukacja-dla-bezpieczenstwa;
10) wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji dostępne na stronie http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html.
2. Informacje o zmianach przepisów ruchu drogowego dostępne są na stronie
https://www.gov.pl/infrastruktura/znaki-i-sygnaly-drogowe.
3. Załączniki których adresów nie wskazano w ust. 1 Kurator publikuje na stronie 
http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd/.

III. TEST WIEDZY
§ 13. 1. Pytania  do konkurencji testu wiedzy wszystkich etapów przygotowuje Wojewódzka Komisja Konkursowa w porozumieniu z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. 
2. Pytanie testowe zawiera jedną poprawną odpowiedź. 
3. Sędzia konkurencji, we współpracy z organizatorami, przygotowuje i organizuje konkurencję. 
4. Test wyświetla się na ekranie zapewniając uczniom wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi – nie ma ograniczenia czasowego. Decyzję o przejściu do kolejnego pytania podejmuje sędzia konkurencji. 
5. W przypadku grafik oraz wątpliwości w poprawnym odczycie rzutu obrazu sędzia konkurencji może omówić jego elementy składowe.
6. Zaznaczenie odpowiedzi na karcie odpowiedzi jest nieodwracalne, tzn. za poprawioną odpowiedź uczestnik otrzymuje 0 punktów.
7. Test etapu szkolnego składa się z 30 pytań ocenianych jednym punktem za prawidłową odpowiedź.
8. Test etapu rejonowego składa się z 60 pytań ocenianych jednym punktem za prawidłową odpowiedź.
9. Test etapu wojewódzkiego składa się z 40 pytań ocenianych czterema punktami za prawidłową odpowiedź. 
IV. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
§ 14.1. Konkurencja miasteczka ruchu drogowego polega na sprawdzeniu umiejętności uczestnika przestrzegania przepisów podczas przejazdu rowerem po obszarze z wyznaczonym, symulowanym układem komunikacji drogowej.
2. Sędziowie konkurencji, we współpracy z organizatorami, przygotowują i organizują konkurencję oraz ustalają zasady jednakowego oceniania uczestników, eliminując z przebiegu konkurencji zbędne dla osiągnięcia celu czynności oraz ograniczając do niezbędnego minimum instruowanie uczestników.
§ 15. 1. Uczestnikom zapewnia się rowery uwzględniające ich wzrost. Uczestnik samodzielnie dobiera rower i reguluje siodełko oraz przystępuje do przejazdu we własnym kasku ochronnym.
2. W konkurencji wyznacza się początek i koniec ocenianego obszaru oraz minimum 6 punktów kontrolnych.
3.Podczas przejazdu uczestnik zatrzymuje się przy trzech punktach kontrolnych, w kolejności ich wylosowania. 
§ 16. 1. Na starcie uczestnikowi przydziela się dodatnią bonifikatę 30 punktów.
2. W czasie przejazdu uczestnikowi naliczane są punkty karne:
- 3 punkty karne – za naruszenie przepisu ruchu drogowego; 
- 15 punktów karnych - za rażące naruszenie przepisu ruchu drogowego, w tym: niezastosowanie się do znaku STOP, sygnalizacji świetlnej, pierwszeństwa przejazdu lub jazda pod prąd; 
- 10 punktów karnych - za ominiecie punktu kontrolnego lub zmianę kolejności dojazdu;
- 1 punkt karny - za upadek w czasie jazdy;
- 15 punktów karnych - za nieukończenie konkurencji;
- dyskwalifikacja – za nie przystąpienie do konkurencji.
3. Naliczona łączna liczba punktów kary nie może być wyższa od bonifikaty o której mowa w ust. 1.
4. Wynik uczestnika za konkurencję oblicza się odejmując punkty kary od bonifikaty.

V. PIERWSZA POMOC
§ 17. 1. Sędziowie konkurencji, we współpracy z organizatorami, przygotowują i organizują konkurencję oraz ustalają zasady jednakowego oceniania uczestników.
2. Konkurencja pierwszej pomocy organizowana jest na minimum dwóch stanowiskach z jednakowym zadaniem dla wszystkich uczestników.  
3. Sędzia ocenia czynności uczestnika na bieżąco za pomocą przygotowanej karty odpowiedzi zawierającej wykaz punktowanych czynności oraz komunikatów podawanych przez sędziego.
4. Konkurencję organizuje się w sposób uniemożliwiający obserwację jej przebiegu przez pozostałych uczestników.
5. Uczniowie z jednej szkoły przystępują do konkurencji jeden po drugim i po zakończeniu odpowiedzi pozostają w izolacji uniemożliwiającej ewentualną wymianę informacji.
6. Przekazanie przez uczestnika, który zakończył konkurencję pierwszej pomocy, informacji o przebiegu konkurencji dyskwalifikuje uczestnika z Konkursu. 
7. Uczestnik otrzymuje zadanie na piśmie, które wykonuje, łącznie z czytaniem, w czasie maksymalnie 5 minut. Sędzia ma na wystawienie i podanie oceny 1 minutę. 
8. W konkurencji można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
VI. TECHNIKA JAZDY
§ 18. 1.	 Sędzia konkurencji, we współpracy z organizatorami, przygotowuje i organizuje konkurencję.
2. Uczestnikom zapewnia się rowery uwzględniające ich wzrost. Uczestnik samodzielnie dobiera rower i reguluje siodełko oraz przystępuje do przejazdu we własnym kasku ochronnym
§ 19. 1. W konkurencji technika jazdy stosowane są dwa praktyczne zadania: jazda pasem oraz jazda w miejscu.
2. Zadanie jazda pasem polega na wykonaniu przejazdu wydzielonym pasem o szerokości 0,6 m, na długości 2 x 10 m z zakrętem w zakresie kąta 90- 45 (bez łuku) oraz sygnalizowaniem skrętu. Przejazd wykonuje się w obu kierunkach. Sygnalizowanie skrętu rozpoczyna się i kończy w wyznaczonym przez sędziego miejscu.
3. Zadanie jazda w miejscu polega na jak najwolniejszym przejechaniu 5 metrowego odcinka w czasie maksymalnie 30 sekund, bez możliwości podpierania i zawracania.
§ 20. 1. W konkurencji uczestnikowi przydziela się dodatnią bonifikatę 20 punktów.
2. Za zadanie jazda pasem uczestnikowi naliczane są punkty karne:
- 1 punkt kary – za każde podparcie, upadek, lub przejechanie jednym kołem linii ograniczenia;
- 5 punktów kary – za ominięcie części pasa dwoma kołami;
- 20 punktów kary – za ominięcie zadania;
Naliczona łączna liczba punktów kary nie może być wyższa od bonifikaty o której mowa w ust. 1.
3. Za zadanie jazda w miejscu uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty, tj. 1 punkt za każde 3 sekundy jazdy. Maksymalnie może otrzymać 10 punktów.
4. Za nie przystąpienie do konkurencji technika jazdy uczestnik konkursu jest dyskwalifikowany.
5. Wynik uczestnika za konkurencję technika jazdy oblicza się odejmując od bonifikaty punkty kary uzyskane w zadaniu jazda pasem i dodaje wynik uzyskany w zadaniu jazda w miejscu.

VII. KLASYFIKACJA
§ 21.1. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczeń, który uzyska, w konkurencji testu wiedzy etapu szkolnego 23 punkty.
2. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się 40 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkurencji testu wiedzy etapu rejonowego.
§ 22.	1. Ostateczne wyniki uczniów uzyskane w etapach szkolnych i rejonowych oraz informacje o kwalifikacji Kurator publikuje na stronie internetowej nie później niż 7 dni roboczych po przeprowadzeniu etapów. 
2. Wyniki uczniów uzyskane w etapie wojewódzkim ogłasza sędzia główny w dniu zawodów po uprzednim opublikowaniu wyników wstępnych z 30 minutowym wyprzedzeniem. 
VIII. KOMISJE KONKURSOWE
§ 23. 1. Zawody szkolne przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powoływane w szkołach przez dyrektorów szkół.
2. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:
1) poinformowania uczniów o zasadach, terminie i zakresie wiedzy Konkursu oraz dostępnych materiałach edukacyjnych;
2) pozyskania od Kuratora testu wiedzy, klucza oraz kart odpowiedzi;
3) sprawdzenia prac i ogłoszenia wyników w terminie czterech dni roboczych licząc od dnia organizacji etapu;
4) przekazania kart odpowiedzi oraz protokołu z wynikami dyrektorowi szkoły.
5) przekazania elektronicznego pliku z wynikami Kuratorowi na adres brd@ko-gorzow.edu.pl.
3. Zawody rejonowe przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół, którym Kurator powierzył organizację etapu rejonowego.
4. Informację o siedzibie oraz miejscu zawodów rejonowych Kurator publikuje na stronie najpóźniej 9 marca 2020 roku.
5. Rejonowa Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:
1) przekazania składu komisji Kuratorowi najpóźniej 8 marca 2020 roku; 
2) pozyskania, ze strony Kuratora, wykazu uczniów kierowanych do zawodów rejonowych;
3) pozyskania od Kuratora testu wiedzy, klucza oraz kart odpowiedzi;
4) sprawdzenia prac i przekazania kart odpowiedzi, protokołu z wynikami do dyrektora szkoły;
5) przekazania elektronicznego pliku z wynikami Kuratorowi na adres brd@ko-gorzow.edu.pl.
6. Zawody wojewódzkie przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.
7. Informację o miejscu etapu wojewódzkiego Kurator publikuje nie później niż 14 dni przed datą przeprowadzenia etapu.
8. Wojewódzka Komisja Konkursowa:
1) inspiruje organizację etapów szkolnych i rejonowych współpracując z dyrektorami szkół; 
2) opracowuje testy, klucze oraz karty odpowiedzi, które przekazuje organizatorom etapów;
3) gromadzi wyniki uczniów oraz potwierdza ich kwalifikację do kolejnych etapów publikując informacje na stronie Kuratora;
4) organizuje strukturę etapów rejonowych uwzględniając odległości związane z dojazdem uczniów;
5) publikuje komunikaty organizacyjne na stronie Kuratora;
6) organizuje etap wojewódzki Konkursu oraz wyznacza sędziów poszczególnych konkurencji, których instruuje o sposobie prowadzenia konkurencji; 
7) może dokonać zmiany terminów organizowania etapów; 
8) sporządza sprawozdanie z przebiegu Konkursu.

IX. ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY I KURATORA
§ 24. 1. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do:
1) inspirowania uczniów do udziału w konkursie, zapoznania nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem Konkursu;
2) zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie za pomocą formularza o którym mowa w § 7 ust .2;
3) powołania szkolnej lub, na wniosek Kuratora, rejonowej komisji konkursowej;
4) kierowania zakwalifikowanych uczniów do udziału w kolejnych etapach Konkursu;
5) nadzorowania przebiegu organizowanego przez siebie etapu Konkursu; 
6) przekazania Kuratorowi, otrzymanych od przewodniczącego komisji, kart odpowiedzi uczniów oraz protokołu. 
2. Kurator współpracuje z dyrektorami szkół podstawowych lub innymi jednostkami oświatowymi w zakresie organizacji Konkursu, w szczególności etapu szkolnego i rejonowego oraz:
1) powierza rolę organizatora etapu rejonowego dyrektorom szkół podstawowych;
2) powierza rolę gospodarza etapu wojewódzkiego dyrektorowi – szkoły podstawowej lub innej instytucji współpracującej w organizacji Konkursu;
3) publikuje na stronie internetowej wyniki uczniów z poszczególnych etapów;
4) publikuje na stronie internetowej wykazy szkół organizujących etap szkolny oraz dane organizatorów poszczególnych etapów Konkursu z terminami ich przeprowadzenia;
5) publikuje na stronie internetowej przykładową bazę pytań;
6) publikuje na stronie internetowej komunikaty Wojewódzkiej Komisji Konkursowej;
7) wystawia dla uczestników zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty;
8) zapewnia poczęstunek  dla uczestników etapu wojewódzkiego oraz wspólnie z organizatorami, w miarę możliwości, nagrody rzeczowe.
X. TRYB ODWOŁAWCZY
§ 25. 1. Skargi uczestników Konkursu lub ich prawnych opiekunów na niezgodny z regulaminem przebieg zawodów szkolnych i rejonowych, na ocenę oraz błędy rachunkowe w ocenie rozpatruje przewodniczący komisji właściwej szkoły. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.
2. Skargi na niezgodny z regulaminem przebieg zawodów szkolnych i rejonowych wnosi się w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przeprowadzenia etapu, decyduje data wpływu. Skargi rozpatruje się w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania.
3. Skargi uczestników Konkursu lub ich prawnych opiekunów na ocenę oraz błędy rachunkowe w ocenie wnosi się w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników etapu, decyduje data wpływu. Skargi rozpatruje się w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania.
4. Skargi bez uzasadnienia lub wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Skargi uczestników Konkursu lub ich opiekunów na niezgodny z regulaminem przebieg zawodów wojewódzkich lub błędy rachunkowe w ocenie wnosi się w dniu zawodów do sędziego głównego ustnie, nie później niż 15 minut po wykonaniu konkurencji praktycznej a w przypadku braku rozstrzygnięcia, na piśmie. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.
XI. UPRAWNIENIA
§ 26.1. Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczeń, który uzyska 40% punktów możliwych do zdobycia.
2. Tytuł laureata Konkursu otrzymuje uczeń, który uzyska 90% punktów możliwych do zdobycia.
3. Jeżeli 90% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 15% wszystkich uczestników finału, Wojewódzka Komisja Konkursowa rekomenduje Kuratorowi przyznanie tytułu laureata uczniom, którzy uzyskali najlepszy wynik w liczbie 15% ogólnej liczby wszystkich uczestników finału, Ust. 2 nie stosuje się.
4. Finalistom i laureatom Kurator wydaje zaświadczenia.
5. Finaliści i laureaci Konkursu otrzymują dodatkowe 2 punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na zasadach określonych w zarządzeniu Kuratora oraz § 6 ust. 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

