PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W SOSNOWCU
Procedura została opracowana w oparciu o:
- Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30,
poz. 151)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013,
poz. 512).
1. Kartę rowerową może uzyskać uczeń, który:
a) ukończył 10 lat,
b) spełnił wymogi formalne,
c) wykazał się niezbędnymi kwalifikacjami w trakcie egzaminu.
2. Przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową uczeń jest
zobowiązany do:
a) złożenia w wyznaczonym terminie, czytelnie i poprawnie wypełnionego
arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową
(http://www.nasza.szkola.pl/assets/karta_zaliczen.pdf) druk MEN-VI/28 wraz z
aktualnym zdjęciem legitymacyjnym do Pani Anny Madekszy,
b) uzyskania pozytywnej opinii wychowawcy na podstawie obserwacji
zachowania ucznia,
c) uzyskania zgody rodziców/opiekunów prawnych na wydanie karty
rowerowej,
d) znać zasady obsługi technicznej roweru,
e) przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej –
szkolenie przeprowadza pielęgniarka szkolna.
3. Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia z opisanymi danymi ucznia oraz listę
uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej, do sekretariatu
szkoły.

4. Termin egzaminu teoretycznego i praktycznego ustala nauczyciel posiadający
specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
5. Egzaminy przeprowadza na terenie szkoły nauczyciel posiadający
specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego wraz z policjantem
z Wydziału Ruchu Drogowego.
6. Egzamin składa się z części: teoretycznej i praktycznej. Uczeń przystępując
do egzaminu jest zobowiązany posiadać ważną legitymację szkolną.
7. Egzamin teoretyczny ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera
pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów
drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości
z pierwszej pomocy. Czas trwania testu to 30 minut. Na karcie odpowiedzi nie
uwzględnia się skreśleń.
8. Egzamin teoretyczny uważa się za zaliczony jeżeli uczeń uzyska 80%
poprawnych odpowiedzi z testu.
9. Pozytywne zaliczenie testu uprawnia do przystąpienia do części praktycznej
egzaminu.
10. W trakcie egzaminu praktycznego uczeń musi wykazać się:
a) prawidłową pozycją kierującego na pojeździe i umiejętnością upewnienia
się o możliwości jazdy,
b) przygotowaniem do jazdy i ruszaniem z miejsca na płaskim terenie,
c) poprawnym sygnalizowaniem oraz wykonaniem manewru: skrętu w lewo i
w prawo, zmiany kierunku jazdy,
d) prawidłowym ominięciem przeszkody na drodze,
e) hamowaniem i zatrzymaniem pojazdu w określonych miejscach oraz jazdą
slalomem,
f)

właściwym reagowaniem na znaki i sygnały drogowe,

g) umiejętnością przejazdu "ósemki" bez najeżdżania na linię, nie

podpierając się nogami,
h) umiejętnością jazdy do przodu po prostej i łukach.
11. Egzamin praktyczny odbywa się na odpowiednio przygotowanym placu
szkolnym, a w razie niesprzyjających warunków pogodowych w sali
gimnastycznej.
12. Uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu praktycznego na swoim lub
innym, sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym rowerze zgodnie z
prawem o ruchu drogowym. Szkoła nie zapewnia roweru na czas egzaminu
praktycznego. Ponadto uczeń musi być wyposażony w ochronny kask
rowerowy dostosowany do jego wieku i warunków fizycznych.
13. W części praktycznej uczeń musi uzyskać min. 90% poprawnie wykonanych
zadań praktycznych.
14. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są
indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.
15. W przypadku nie zaliczenia egzaminu lub nie przystąpienia w pierwszym
terminie, uczeń ma prawo przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego w
danym roku szkolnym, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli
wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny, uczeń może przystąpić do
egzaminu na kartę rowerową w kolejnym roku szkolnym.
16. Dyrektor szkoły wydaje nieodpłatnie kartę rowerową, na podstawie prawidłowo
wypełnionego arkusza zaliczeń oraz pozytywnego wyniku egzaminu z części
teoretycznej i praktycznej.
17. Dokumentacja potwierdzająca uzyskanie kart rowerowych przechowywana
jest w szkole przez 10 lat (rejestr wydanych kart oraz arkusze odpowiedzi).
18. W przypadku: zmiany miejsca zameldowania, uczeń składa w sekretariacie
szkoły podanie z prośbą o zmianę adresu na karcie rowerowej.

19. W przypadku: zgubienia lub zniszczenia karty rowerowej, uczeń składa w
sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu za określoną opłatą
podobnie jak w przypadku zagubienia legitymacji szkolnej.
20. W trakcie egzaminu rodzice/opiekunowie zobowiązani są do nie
kontaktowania się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
21. Podczas egzaminu rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać na placu, na
którym odbywa się część praktyczna.
22. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do nie podważania autorytetu decyzji
egzaminatorów, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych osób pod
rygorem odsunięcia jego dziecka z egzaminu.
23. Rodzice/opiekunowie powinni zapoznać się z treścią powyższej procedury.
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