XXXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Etap gminny – odbył się 29.03.2011r. w Gminnym Centrum Edukacji
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym działającym w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach. Organizatorem
konkursu był Urząd Miasta i Gminy Chorzele. W turnieju udział wzięło 5 szkół
podstawowych oraz 4 gimnazja z terenu Miasta i Gminy Chorzele.
Głównym celem turnieju były działania na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, polegające na
popularyzowaniu przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Skupiono się też
na kształtowaniu właściwych zachowań wobec innych uczestników ruchu
drogowego oraz na popularyzowaniu roweru jako środka transportu, rekreacji
i sportu.
Zadaniem każdego uczestnika
konkursu było rozwiązanie testu
składającego się z 25 pytań, w trakcie którego trzeba było wykazać się
znajomością przepisów ruchu drogowego. Ponadto wszyscy uczestnicy musieli
wykonać jazdę sprawnościową rowerem po torze przeszkód. Zmagania
konkursowe oceniała komisja, w skład której weszli policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu: młodszy
aspirant Jacek Denkiewicz oraz młodszy aspirant Jacek Morawski. W jury
zasiadł też młodszy aspirant Komisariatu Policji w Chorzelach Jarosław Pelak.
Egzamin sprawnościowy przeprowadzony został w hali sportowej
w Chorzelach. Drużynom kibicowali licznie zgromadzeni uczniowie. Czas
oczekiwania na wyniki turnieju wypełniły występy wokalne oraz pokaz
taneczny uczennic ze Szkoły Podstawowej w Chorzelach.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z naszej szkoły.
Szkołę reprezentowali: Mariusz Kowalski z kl. Va, Mateusz Gut z kl. VIb oraz
Piotr Stanejko z kl. VIb. Drużynę do konkursu przygotowała pani Marzena
Kajzer. W/w drużyna reprezentować będzie gminę Chorzele w turnieju na
etapie powiatowym.

Etap powiatowy- odbył się 20.04.2011 r. w Publicznym Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. Szkołę naszą reprezentowała drużyna
w tym samym składzie : Mariusz Kowalski , Mateusz Gut oraz Piotr Stanejko.
Drużyna ponownie odniosła zwycięstwo i zajęła I miejsce w kategorii szkół
podstawowych. Ponadto Mateusz Gut uzyskał najlepszy wynik indywidualny.
W/w uczniowie
będą reprezentować naszą szkołę na etapie
wojewódzkim, który odbędzie się w Warszawie.

