Regulamin egzaminu na kartę rowerową
1) Karta rowerowa to dokument uprawniający do kierowania rowerem.
2) Warunkiem otrzymania karty rowerowej jest ukończone 10 lat, jak również zgoda
rodziców lub prawnych opiekunów do ubiegania się przez ucznia o zdobycie
karty.
3) Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którym pozwalają na to
warunki zdrowotne.
Karta rowerowa jest wydawana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej

4)

nieodpłatnie
5)

Każdy uczeń chcący zdawać egzamin zobowiązany jest do:
a)

odbycia szkolenia teoretycznego ze znajomości Prawa o Ruchu Drogowym i
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych
w ramach przedmiotu - Technika.

b)
6)

dostarczenia opinii wychowawcy klasy o uczniu.
Uczniowie składają egzamin w formie pisemnej - test (część teoretyczna) oraz

praktycznej.
7)

Test zawiera 15 pytań o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe,
manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z
drogami podporządkowanymi , skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem
okrężnym), pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

8)

Za pozytywnie zdany egzamin uważa się udzielenie przez ucznia 80%
poprawnych odpowiedzi w teście.

9)

Uczniowi, który nie zdał egzaminu przysługuje prawo do zdawania egzaminu
poprawkowego w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni.

10) W przypadku uzyskania mniej niż 50% prawidłowych odpowiedzi z egzaminu
pisemnego uczniowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w
danym roku szkolnym nie wcześniej niż po upływie miesiąca. Czas ten jest
niezbędny do prawidłowego przygotowania się ucznia.
11) Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczniowi przysługuje
prawo do składania go dopiero w następnym roku szkolnym.
12) Umiejętności praktycznej jazdy rowerem dzieci opanowują pod opieką rodziców i
podczas lekcji techniki oraz koła ruchu drogowego pod opieką nauczyciela
techniki, a sprawdzane są one podczas testu na placu manewrowym

13) Egzamin z jazdy rowerem przeprowadza nauczyciel upoważniony przez
Dyrektora Szkoły w obecności innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje, w
tym Dyrektora Szkoły lub przedstawiciela Policji.
14) Uczeń otrzymuje arkusz zaliczeń, w którym rodzice i wychowawca wyrażają
zgodę na ubieganie się ucznia o kartę
15) Zaliczenie wiadomości teoretycznych i praktycznej jazdy rowerem zostaje
potwierdzone podpisami na arkuszu zaliczeń
16) Po zebraniu wszystkich podpisów na karcie zaliczeń uczeń uzyskuje prawo do
otrzymania karty rowerowej.
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