REGULAMIN UZYSKIWANIA KARTY ROWEROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizacja i przebieg egzaminu na kartę rowerową odbywa się na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).
2. Egzamin na kartę rowerową jest przeprowadzany w całości przez Szkołę Podstawową
im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.
3. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie Dyrektor Szkoły – tylko uczniowi szkoły podstawowej.
4. Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową jest możliwe przy spełnieniu warunków
opisanych w Rozdziale II niniejszego regulaminu.
II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
1. Zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu – oddanie wypełnionego ARKUSZA ZALICZEO UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ – ZAŁ. w wyznaczonym terminie do nauczyciela
odpowiedzialnego za przeprowadzanie egzaminu lub w sekretariacie szkoły.
2. Wypełniony ARKUSZ ZALICZEO UCZNIA…– ZAŁ. musi zawierad zgodę rodziców (prawnych
opiekunów) oraz zgodę wychowawcy klasy w formie podpisów. Zgoda rodziców jest jednocześnie
deklaracją braku przeciwwskazao zdrowotnych do przystąpienia ucznia do egzaminu.
3. Do egzaminu mogą przystąpid uczniowie, którzy skooczyli 10 lat.
III. ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
1. Poszczególne etapy egzaminu na kartę rowerową odbywają się w terminach zamieszczonych
w aktualnym harmonogramie, który jest przekazywany wychowawcom klas oraz publikowany na
stronie internetowej szkoły.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu praktycznego ze względu na warunki
atmosferyczne oraz z przyczyn technicznych.
3. Przygotowania teoretyczne do egzaminu odbywają się głównie na zajęciach z wychowania
technicznego, techniki i dodatkowych zajęd BRD.
4. Praktyczna nauka oraz dwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez uczniów i ich
rodziców po zajęciach lekcyjnych oraz przez nauczyciela w ramach dodatkowych zajęd BRD.
5. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje wyznaczony przez
Dyrektora Szkoły nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
6. Egzamin na kartę rowerową składa się części teoretycznej (test) oraz z części praktycznej (jazda
rowerem).
7. Test na kartę rowerową jest jednokrotnego wyboru i składa się z 25 pytao. Może byd w formie
wydrukowanej lub z wykorzystaniem technik multimedialnych odtwarzany na komputerze. Czas na
rozwiązywania testu wynosi 25 minut. Przebieg części teoretycznej określa i nadzoruje wyznaczony
przez Dyrektora nauczyciel.
8. Test zawiera pytania dotyczące:

a) przepisów ruchu drogowego,
b) znaków i sygnałów drogowych,
c) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
d) wiadomości z udzielania pierwszej pomocy.
9. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeo uzyskał co najmniej
80% punktów możliwych do uzyskania.
10. Uczeo ma prawo do jednej poprawki testu w tym samym dniu.
11. Sprawdzenie umiejętności praktycznych (jazdy własnym rowerem – sprawnym technicznie
i kompletnie wyposażonym) odbywa się na „miasteczku ruchu drogowego” przez 10 minut.
12. Podczas egzaminu praktycznego (jazdy rowerem) ocenie podlegają:
a) obsługa techniczna pojazdu,
b) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,
c) jazda do przodu po prostej i po łukach,
d) hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,
f) właściwe reagowanie na znaki, sygnały drogowe oraz sytuację w pozorowanym ruchu drogowym.
13. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeo zdający egzamin
prawidłowo wykonał co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
14. Jeżeli uczeo nie zaliczył testu lub egzaminu praktycznego, to może zdawad egzamin w innym
wyznaczonym terminie lub w następnym roku szkolnym.
15. W czasie egzaminu praktycznego mogą byd obecni w roli obserwatorów rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
IV. INFORMACJE KOOCOWE
1. Po zakooczeniu egzaminu uczeo przynosi do sekretariatu ARKUSZ ZALICZEO UCZNIA… i aktualne
zdjęcie legitymacyjne.
2. W przypadku zgubienia karty uczeo składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie
duplikatu.
3. Wszelkie sprawy sporne zgłaszane w czasie trwania egzaminu na kartę rowerową rozpatrują
osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.
4. Pozytywny wynik egzaminu nie jest równoznaczny z posiadaniem przez ucznia uprawnieo do
jazdy rowerem po drodze publicznej. Uczeo nabywa takie uprawnienie po wydaniu karty rowerowej
przez Dyrektora Szkoły.
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