Procedura ubiegania się o kartę rowerową
w Szkole Podstawowej nr 3
w Jastrzębiu - Zdroju
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 30, poz.
151, z późn. zm.2) oraz z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty
rowerowej, kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędną wiedza
i umiejętnościami praktycznymi i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
Procedura uzyskania karty rowerowej
Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:
1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia.
2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis (zgodę) rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
5. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym
Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do
zaliczeń.
7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu
praktycznego z jazdy na własnym rowerze na przygotowanym placu
manewrowym.
Warunki ubiegania się o kartę rowerową
1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż
w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz
zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się
o uzyskanie karty rowerowej.
4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach z wychowania komunikacyjnego
zorganizowanych w ramach lekcji techniki (i uzyskać pozytywne oceny
z przeprowadzanych zaliczeń materiału).
5. Nauczyciel ustala termin egzaminu z Dyrektorem Szkoły i podaje do wiadomości
rodziców w Librusie oraz na stronie internetowej szkoły.
6. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym
terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej. Test sprawdzający
wiadomości teoretyczne składa się z 20 pytań (test zamknięty jednokrotnego
wyboru). Uczeń zalicza egzamin teoretyczny jeśli uzyska min. 80% poprawnych
odpowiedzi. Uczeń, który uzyskał mniejszą ilość punktów może przystąpić do
egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.

7. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu
praktycznego z jazdy na rowerze.
Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie
przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
Uczeń musi posiadać własny kask rowerowy.
Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:


przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,



jazda do przodu po prostej i łukach,



jazda po łukach w kształcie cyfry 8,



jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy,



slalom,



hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,



właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,



prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak:


skręt w prawo i w lewo



omijanie



włączanie się do ruchu.

Wynik części praktycznej egzaminu będzie uznany za pozytywny, jeżeli uczeń prawidłowo
wykona co najmniej 90% manewrów.
Procedura dotycząca wydawania kart rowerowych:
1. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania
rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
2. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora
sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.
3. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak
po upływie 2 tygodni od czasu egzaminu.
4. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w
sekretariacie szkoły.
5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa w sekretariacie
szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu.
6. Duplikat może być wydany do ukończenia 18 roku życia przez zdającego.
7. Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki.

Załączniki:
1. Wzór zgody rodziców na przystąpienie do egzaminu. (1)
2. Wzór arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. (2)

załącznik 1

Wyrażenie zgody
Wyrażam zgodę, aby moja córka ____________________________
przystąpiła do egzaminu teoretycznego i praktycznego i otrzymała kartę
rowerową. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jej pierwsze jazdy
po drodze publicznej będą odbywać się pod opieką osoby dorosłej.
_______________
data

____________________________
czytelny podpis rodziców

Wyrażenie zgody
Wyrażam zgodę, aby mój syn ______________________________
przystąpił do egzaminu teoretycznego i praktycznego i otrzymał kartę
rowerową. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jego pierwsze jazdy
po drodze publicznej będą odbywać się pod opieką osoby dorosłej.
_______________

____________________________

data

czytelny podpis rodziców

załącznik 2

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
Imię i nazwisko ucznia ....................................................................................
Data urodzenia ................................................

Klasa.........................................

Szkoła ............................................................................................................
Miejscowość .............................................................
Adres zamieszkania ucznia ...........................................................................................
Podpisy rodziców,
nauczycieli
lub innych upoważnionych
osób

Uwagi

Opinia nauczyciela
1. (wychowawcy) na podstawie
obserwacji zachowań ucznia
Zgoda rodziców lub opiekunów
2. na wydanie karty
rowerowej
3. Wiadomości teoretyczne

4. Obsługa techniczna roweru

Umiejętności praktyczne
5. z uwzględnieniem zasad ruchu
drogowego

6. Pomoc przedlekarska
Kartę rowerową wydano w szkole dnia
.........................................................................
DYREKTOR SZKOŁY
.........................................
(pieczęć, podpis)

