REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W MIELCU
Regulamin został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

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.
W uwagach arkusza : rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę /
nie wyrażają zgody o uzyskanie karty rowerowej przez ich dziecko.
Wychowawca wyraża opinię pozytywną lub negatywną.
3. W przypadku braku podpisu rodziców lub wychowawcy, uczeń nie może
ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
4. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz
praktycznej .
5. Uczniowie przystępują do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w
wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej
jednokrotnego wyboru.
6. Egzamin teoretyczny składa się z minimum 25 pytań.
7. Uczeń zalicza egzamin teoretyczny jeśli uzyska minimum 80%
poprawnych odpowiedzi.
8. W przypadku niezaliczenia w pierwszym terminie , uczeń może przystąpić
do jednego sprawdzianu poprawkowego , w nieprzekraczalnym terminie
7 dni od daty otrzymania pierwszego wyniku.
9. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje
do egzaminu w następnym roku szkolnym.

10. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do
sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
11. W czasie sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze, od uczestnika
wymaga się posiadania kasku rowerowego.
12. Egzamin powinien się odbywać na rowerze posiadającym wyposażenie
przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
13. 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 po łukach po małym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
- prawidłowe wykonanie manewrów na drodze takich jak : skręt w prawo
lub w lewo, omijanie, upewnienie się o możliwości włączania się do
ruchu, sygnalizowanie zmiany pasa ruchu,
- slalom miedzy pachołkami,
- jazda po zwężonej powierzchni,
- hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu.
14. Za pozytywnie zdany egzamin praktyczny uważa się 90% poprawnie
wykonanych manewrów.
15. Uczniowi , który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do
kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
16. Karta rowerowa wydawana jest nieodpłatnie przez dyrektora szkoły, na
podstawie wypełnionego Arkusz zaliczeń ucznia.
17. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa
pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie z prośbą o wydanie
duplikatu. Za duplikat szkoła pobiera odpowiednią opłatę.

Procedura uzyskania karty rowerowej
1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń
ucznia ( załącznik nr 1 )
2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis ( zgodę ) rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Uzyskać wpis nauczyciela wychowawcy.
5. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie
z wypełnionym Arkusz 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 lub
pożyczonym rowerze na placu szkolnym.
9. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego Arkusz zaliczeń ucznia,
wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Pedagogiczną w dniu 26.02.2019.

Załącznik nr 1
Do procedur uzyskiwania karty rowerowej

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

Klasa ………………………….

Szkoła ……………………………………………………………………………………………….
Miejscowość …………………………………………
Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………………………………

Podpisy rodziców - opiekunów,
nauczycieli lub upoważnionych
osób

Uwagi

Opinia nauczyciela
1 (wychowawcy) na podstawie
obserwacji zachowań ucznia
2 Zgoda rodziców lub
opiekunów na wydanie karty
rowerowej
3 Wiadomości teoretyczne
4 Obsługa techniczna roweru
Umiejętności praktyczne z
5 uwzględnieniem zasad ruchu
drogowego
6 Pomoc przedlekarska

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ……………………………………………………………………

Dyrektor szkoły
…………………………………………………………
(pieczęć, podpis)

