Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia
Szkoły Podstawowej nr 321
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
w Warszawie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 155 )
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2014 r. , poz.
191 )
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm. )
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 wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły uczniowi, który ukończył
wymagany przepisami ustawy wiek, tj. 10 lat i zdał egzamin teoretyczny oraz
praktyczny.
2. Uczeń przygotowywany jest do uzyskania karty rowerowej w klasie piątej w ramach
zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego i oceniany zgodnie z WZO.
3. Zajęcia prowadzone są wg. Przyjętego w szkole programu przygotowującego uczniów
do bezpiecznego uczestnictwa rowerem w ruchu drogowym.
4. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności dokonuje się w formie egzaminu
składającego się z :
a) części teoretycznej przeprowadzanej w Sali lekcyjnej,
b) części praktycznej przeprowadzanej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora
szkoły, umożliwiającym sprawdzenie umiejętności praktycznych.
5. Egzamin przeprowadzają osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje.
6. Wynik egzaminu teoretycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń uzyska co
najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
7. Test na Kartę Rowerową jest jednokrotnego wyboru i składa się z 20 pytań
dotyczących zagadnień :
- wyposażenie i obsługa roweru,
- znaki i sygnały drogowe,
- postępowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
- podstawowe manewry na drodze,
- pierwszeństwo przejazdu,
- czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo,
- elementy pomocy przedmedycznej.
8. Przed przystąpieniem do części praktycznej wymagana jest pisemna zgoda rodzica w
arkuszu zaliczeń, który należy oddać w wyznaczonym terminie do nauczyciela zajęć
technicznych.

9. Uczeń może przystąpić do egzaminu praktycznego na własnym rowerze posiadającym
obowiązkowe wyposażenie i dostarczonym na miejsce egzaminu przez rodzica lub
opiekuna.
10. Wynik z części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń wykonał 90 %
manewrów i nie stwarzał zagrożenia dla ruchu drogowego.
11. Podczas egzaminu praktycznego ocenie podlegają:
- przygotowanie roweru do jazdy
- włączanie się do ruchu
- omijanie przeszkody
- przejście dla pieszych
- skręcanie w prawo
- skrzyżowanie równorzędne
- droga dla rowerów
12. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania praktycznego, egzamin zostaje
przerwany i zakończony oceną negatywną.
13. Dyrektor szkoły ustala formę, miejsce i czas egzaminu praktycznego.
14. O terminie i miejscu egzaminu praktycznego rodzice informowani są dwa tygodnie
wcześniej poprzez dziennik elektroniczny.
15. Uczeń ma możliwość poprawy egzaminu teoretycznego i praktycznego w następnym
roku szkolnym.
16. W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych i przechowywany jest
on przez okres 8 lat.
17. W przypadku zagubienia karty rowerowej rodzic, w formie pisemnej może ubiegać
się o wydanie duplikatu.

Załącznik nr 1
Arkusz zaliczeń dla ucznia ubiegającego się o kartę rowerową
Imię i nazwisko ucznia.................................................................................................Klasa………
Szkoła Podstawowa nr 321, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie, ul. Szadkowskiego 3
Data urodzenia .......................................……………………….………………..
Adres zamieszkania: ………….….....................................................................................................
………………………………………….……………………………………………………………
Wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na ubieganie się o uzyskanie karty rowerowej:
Ja, ………………………………………………………………………….…… wyrażam zgodę na
(imię i nazwisko rodzica)

wydanie karty rowerowej mojemu dziecku ………………………………………….………………
(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
prowadzenia roweru.
Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do egzaminu praktycznego na kartę rowerową na
rowerze stanowiącym własność Miasteczka Ruchu Drogowego w Warszawie.
Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dziecko i ewentualne szkody powstałe w trakcie jazdy.
..……………………………

…….……………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Sprawdzenie kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerową:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Wymagania

Imię i nazwisko osoby sprawdzającej
kwalifikacje

Opinia wychowawcy na podstawie
obserwacji ucznia
Znajomość przepisów i znaków
drogowych dotyczących rowerzysty
Zasady zachowania w miejscu
wypadku drogowego
Przygotowanie roweru do jazdy
i umiejętności praktyczne
Bezpieczne poruszanie się rowerem.

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................
DYREKTOR SZKOŁY
........................................................
(pieczęć, podpis)

Podpis

