REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W RADOMIU
1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do
„egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności dla uczniów, którzy
ukończyli 10 lat, odbywa się na terenie szkoły.
2. Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, Nr 30, poz. 151) i w Prawie o ruchu drogowym z dnia
20.06.1997r.
3. Kartę rowerową wydaje w szkole nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
dyrektor szkoły.
4. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
a) osiągnęła minimalny wiek – 10 lat;
b) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych
5. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej
prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
6. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową
dokonuje:
a) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
b) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z
zakresu ruchu drogowego;
c) egzaminator;
d) instruktor.
7. Sprawdzenie tych umiejętności odbywa się w szkole w obecności nauczyciela, rodzica lub
opiekuna.
8. Egzamin na kartę rowerową przeprowadzany jest w szkole raz w roku
9. Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
a) teoretycznej;
b) praktycznej.
10. Część teoretyczna (test) zawiera pytania o następującej tematyce:
- znaki i sygnały drogowe;
- manewry na drodze;
- wyposażenie roweru i obsługa;
- sytuacje drogowe;
- pierwsza pomoc ofiarom wypadków.
11. Część praktyczna polega na ocenie kierującego pod względem:
- przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym;
- umiejętności eksploatacji pojazdu;
- umiejętności prawidłowej techniki jazdy, w szczególności: pozycja kierującego na
pojeździe, upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszanie z miejsca, sygnalizowanie

zmian kierunku jazdy, płynna jazda po prostej i ósemce wytyczonym pasem bez
podpierania się nogami, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
12. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie 90% poprawnych
odpowiedzi w teście.
13. Uczniowi, który nie zdał egzaminu teoretycznego przysługuje prawo do zdawania
egzaminu poprawkowego.
14. Za pozytywnie zdany egzamin praktyczny uważa się wykonanie wszystkich elementów
bez limitu czasowego. Uczniowi przysługują 3 jazdy egzaminacyjne.
15. Jeżeli wynik jazd egzaminacyjnych lub egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń
może przystąpić do egzaminu w następnym roku szkolnym, aż do ukończenia szkoły
podstawowej.
16. Każde dziecko przystępujące do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną oraz
wypełniony „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ”. Jest
to druk MEN-VI/28.
17. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły.

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)
MEN – VI/28

ZGODA RODZICÓW DZIECKA NA WYDANIE KARTY ROWEROWEJ

Niniejszym wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka

…………………………………………………………………………….. ucznia klasy …………..

do egzaminu na kartę rowerową, oraz na wydanie tego dokumentu.

Radom, dnia………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów dziecka

