Regulamin
uzyskania karty rowerowej
przez
ucznia szkoły podstawowej
Akty prawne obowiązujące przy wydawaniu karty rowerowej
albo Podstawy prawne:
 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r.
z późniejszymi zmianami.
 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r.
 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 12 kwietnia 2013 r.
1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły uczniowi, który
ukończył wymagany przepisami ustawy wiek, tj. 10 lat i zdał egzamin
teoretyczny oraz praktyczny.
2. Uczniowie przygotowywani są do uzyskania karty rowerowej w klasie
piątej w ramach zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego i
oceniani są zgodnie z WO.
3. Zajęcia prowadzone są wg przyjętego w szkole programu
przygotowującego uczniów do bezpiecznego uczestnictwa rowerzysty w
ruchu drogowym.
4. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności dokonuje się w formie egzaminu
składającego się:
a) z części teoretycznej przeprowadzanej w sali lekcyjnej,
b) z 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. Przed przystąpieniem do części praktycznej wymagana jest pisemna
zgoda rodzica przez złożenie podpisu w arkuszu zaliczeń.

8. Uczeń może przystąpić do egzaminu praktycznego na własnym rowerze
posiadającym obowiązkowe wyposażenie i dostarczonym do szkoły przez
rodzica lub opiekuna.
9. Wynik z części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń
wykonał 90 % manewrów i nie stwarzał zagrożenia dla ruchu drogowego.
10. Dyrektor szkoły ustala formę, miejsce i czas egzaminu praktycznego.
11. O terminie i miejscu egzaminu praktycznego rodzice informowani są
dwa tygodnie wcześniej poprzez dziennik elektroniczny.
12. Uczeń ma możliwość poprawy egzaminu teoretycznego i praktycznego.
13. W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych i
przechowywany jest on przez okres 8 lat.
14. W przypadku zagubienia karty rowerowej rodzic, w formie pisemnej,
może ubiegać się o wydanie duplikatu.

Procedura uzyskania karty rowerowej
przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 84
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 12 kwietnia
2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej,
- Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr. 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami)

I. Cele nauczania:
Głównym celem jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego uczestnictwa
w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie
własne i innych.
W wyniku działań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie powinni:
1. Poznać obowiązujące rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego.
2. Poznać zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby zapobiegania im.
3. Posiadać świadomość przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.
4. Umieć postępować na drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
5. Umieć respektować prawa innych.
6. Poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy.

II. Osoby zaangażowane w proces prowadzący do uzyskania przez ucznia
karty rowerowej
W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają wszyscy nauczyciele szkoły,
a w szczególności nauczyciele uczący zajęć technicznych, wychowawcy oraz pielęgniarka
szkolna.
Koordynatorem
wszystkich
działań
jest
nauczyciel
zajęć
technicznych.
Sprawdzenia kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel, który
ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli egzaminujących
dzieci na kartę rowerową oraz został upoważniony do tych czynności przez dyrektora szkoły.

III. Warunki uzyskania karty rowerowej
Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są głównie uczniowie klasy V w ramach zajęć
technicznych.
1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi wiadomościami
i umiejętnościami oraz osiągnęła wymagany wiek 10 lat.
2. Nabycie przez uczniów wiadomości i umiejętności w wymaganym zakresie (obsługa
i wyposażenie roweru, ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, manewry w ruchu
drogowym, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, pierwsza pomoc) odbywa się w szkole
głównie na lekcjach przedmiotu: zajęcia techniczne.
3. Nabycie bądź zaprezentowanie umiejętności jazdy rowerem może być prowadzone w czasie
zajęć technicznych lub w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniów zgodnie z ustalonym wcześniej
harmonogramem.

4. Udokumentowania spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu
zaliczeń (załącznik 1).
W arkuszu tym po jego uzupełnieniu powinny znaleźć się:
A. Pozytywna opinia nauczyciela (wychowawcy) wystawiona na podstawie obserwacji zachowań
ucznia w czasie pogadanek na lekcji wychowawczej, a także wyjść, wycieczek pieszych
i rowerowych świadcząca o odpowiedzialnym zachowaniu ucznia.
B. Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.
C. Potwierdzenie przez uprawnionego nauczyciela zajęć technicznych znajomości przez ucznia
obowiązujących zasad bezpiecznego poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym.
D. Pozytywna opinia (wymienionego w pkt. C) nauczyciela dotycząca wiedzy ucznia w zakresie:
wyposażenia roweru i roli poszczególnych jego części oraz podstawowych umiejętności
w obsłudze technicznej roweru.
E. Pozytywna opinia nauczyciela wychowania technicznego i wicedyrektora szkoły w zakresie
umiejętności praktycznych ucznia (jazda na rowerze, wykonywanie poszczególnych manewrów
z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego) wystawiona w czasie egzaminu praktycznego na
placu manewrowym.
F. Potwierdzenie przez pielęgniarkę szkolną przeprowadzenia instruktażu dotyczącego
zachowania się w miejscu wypadku i sposobów udzielania pierwszej pomocy.

IV. Egzamin
Uzyskanie przez ucznia pozytywnych opinii / zaliczeń wymaganych w „Arkuszu zaliczeń”
odbywa się w formie egzaminu składającego się z dwóch części:
- teoretycznej
- praktycznej
Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu
drogowego. Aby go zaliczyć, należy udzielić co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi.
Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
- przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,
- jazda do przodu po prostej i po łukach,
- skręt w prawo, skręt w lewo
- jazda po łukach po kształcie cyfry 8,
- hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w miejscu,
- właściwe reagowanie na znaki.
Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie w wyznaczonym terminie
(wiosenno - letnim) na szkolnym placu manewrowym w obecności komisji egzaminacyjnej.
Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.
W skład komisji wchodzą: nauczyciel zajęć technicznych i wicedyrektor szkoły. Do udziału
w jej pracach może być także zaproszony policjant z Komendy Miejskiej Policji.
Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę
rowerową.
W sekretariacie przechowywane są potwierdzenia wydanych kart.

Załącznik 1

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ
ROWEROWĄ
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................
Data urodzenia ................................................................ Klasa .................................................
Szkoła ............................................................................. Miejscowość ......................................
Adres ucznia ....................................................................................................................
Podpis
rodziców,
nauczycieli
lub
innych
upoważnionych osób

Uwagi

1 Opinia nauczyciela
(wychowawcy) na
podstawie obserwacji
zachowań ucznia
2 Zgoda rodziców lub
opiekunów na
wydanie
karty rowerowej
3 Wiadomości
teoretyczne
4 Obsługa techniczna
roweru
5 Umiejętności
praktyczne z
uwzględnieniem
zasad ruchu
drogowego
6 Pomoc przedlekarska
Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................

DYREKTOR SZKOŁY
........................................................
(pieczęć, podpis)
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