Załącznik
do Zarządzenia nr 12/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
z dnia 07.04.2022r

Regulamin uzyskania karty rowerowej
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U z
2021 poz. 450 z późn zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskania karty rowerowej
(Dz.U z 2013 poz. 512)
3. Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011r – Dz. U. z 2021
poz. 1212)
Warunki ubiegania się o kartę rowerową
Do egzaminu na kartę rowerową przystępują uczniowie, którzy nie
później niż w dniu egzaminu (część teoretyczna) ukończyli 10 lat.
2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony
czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia (załącznik nr 1) wraz z aktualnym
zdjęciem legitymacyjnym
1) uzupełniony w wymaganym zakresie Arkusz zaliczeń należy
dostarczyć do nauczyciela techniki w ustalonym terminie
2) uczniowie, którzy nie dołączyli zdjęcia mogą dostarczyć je w innym
terminie do sekretariatu szkoły. Na odwrocie należy podpisać imię i
nazwisko ucznia
3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może
ubiegać się o wydanie karty rowerowej.
4. Treści, zgodne z podstawą programową, umożliwiające przygotowanie
uczniów do ubiegania się o wydanie karty rowerowej są realizowane
podczas lekcji techniki, a w razie konieczności również na zajęciach z
wychowawcą.
5. Praktyczna nauka jazdy rowerem pozostaje w gestii rodziców.
6. Uczniowie przystępują do egzaminu składającego się z dwóch części:
część teoretyczna oraz część praktyczna.
1.

7.









Test (część teoretyczna) przeprowadzany jest w formie testu
jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań, o następującej
tematyce:
przepisy dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów;
obowiązkowe wyposażenie roweru i obsługa techniczna roweru;
znaki i sygnały drogowe;
manewry na drodze;
określanie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach;
typowe sytuacje drogowe;
pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadku.

Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez
ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście, co stanowi minimum 20
pytań.
9. Czas trwania egzaminu 45 minut.
10. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia ucznia do egzaminu
teoretycznego w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić jeden
raz do egzaminu teoretycznego w drugim terminie, ustalonym przez
nauczyciela.
11. Po
zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do
egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze.
12. Egzamin praktyczny odbywa się wyłącznie na rowerze posiadającym
wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
13. Jazda odbywa się w kasku ochronnym będącym własnością ucznia.
14. Część praktyczna (tor przeszkód) polega na przejechaniu toru
sprawnościowego w kolejności ustalonej przez egzaminatora. Tor
przeszkód może się składać z następujących elementów:

ruszania z miejsca;

wolnej jazdy po linii prostej;

manewru skręcania w lewo lub w prawo;

slalomu;

„ósemki”;

ruszania na wzniesieniu;

zatrzymywania się w ustalonym miejscu;

manewru omijania, wyprzedzania, wymijania, włączania się do
ruchu, zawracania.
8.

Za pozytywnie zdany przez ucznia egzamin na kartę rowerową, uznaje
się zarówno zaliczenie przez niego części teoretycznej, jak i praktycznej
egzaminu.
16. Uczniowie, którzy z przyczyn niezależnych (zdrowotnych, losowych)
nie przystąpili do egzaminu praktycznego w ustalonym terminie, mogą
przystąpić do egzaminu praktycznego w następnym roku szkolnym.
17. W przypadku nie zaliczenia testu teoretycznego lub praktycznego,
uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu na kartę rowerową w nowym
roku szkolnym zalicza zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną
15.

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą
procedurą:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela techniki, sekretariatu lub
pobrać ze strony internetowej szkoły Załącznik nr 1 – Arkusz zaliczeń
ucznia.
Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
Przystąpić do egzaminu teoretycznego.
Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego przystąpić do
sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym rowerze.
Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje
uczniowi nieodpłatnie kartę rowerową.

