PROCEDURA OTRZYMANIA KARTY ROWEROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CIESZYNIE
1. Kartę rowerową może uzyskać każdy uczeń/uczennica Szkoły Podstawowej nr 1, który
osiągnął wymagany wiek: 10 lat oraz posiada Arkusz Zaliczeń Ucznia Ubiegającego się
o Kartę Rowerową w którym:
a. Uzyskał pozytywną opinię nauczyciela zajęć technicznych / techniki.
b. Uzyskał zgodę nauczyciela-wychowawcy.
c. Uzyskał zgodę rodzica/prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej.
d. Uzyskał co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście sprawdzającym wiedzę
z przepisów ruchu drogowego.
e. Uzyskał pozytywny wynik z egzaminu praktycznego sprawdzającego umiejętności
z zakresu jazdy na rowerze wykonując w trakcie egzaminu prawidłowo co najmniej
90% manewrów.
2. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel
wychowania komunikacyjnego posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego lub policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego.
3. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową odbywa się podczas zajęć technicznych, które
realizowane są w postaci zajęć teoretycznych obejmujących:
a. zasady poruszania się po drogach publicznych raz ze znajomością znaków oraz innych
przepisów drogowych,
b. pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
4. Praktyczna nauka jazdy rowerem częściowo odbywa się w czasie zajęć z wychowania
fizycznego, a częściowo w czasie wolnym uczniów, pod opieką ich rodziców lub prawnych
opiekunów.
5. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć przygotowujących do
egzaminu na kartę rowerową, na lekcjach przedmiotu zajęcia techniczne, w ciągu roku
szkolnego z trzech działów tematycznych (umiejętność jazdy na rowerze, ogólne przepisy
ruchu drogowego, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach).
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6. Spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania karty rowerowej dokumentuje się w Arkuszu
Zaliczeń (załącznik nr 1).
7. Wypełnione Arkusze Zaliczeń uczniów (zarówno uczniów, którzy spełnili wymagania do
otrzymania karty rowerowej, jak i tych, którzy tych wymagań nie spełnili) składa do
sekretariatu szkoły nauczyciel przygotowujący uczniów do uzyskania karty rowerowej.
8. Nauczyciel przygotowujący uczniów do uzyskania karty rowerowej przygotowuje i sprawdza
testy do egzaminu teoretycznego.
9. Nauczyciel przygotowujący uczniów do uzyskania karty rowerowej przygotowuje listę
alfabetyczną uczniów w oparciu o listy uczniów przygotowane przez sekretarkę szkolną,
którzy przystąpili do egzaminów: teoretycznego oraz praktycznego na kartę rowerową. Lista
ta (załącznik nr 2) zawiera również informacje o zdaniu bądź nie zdaniu danego egzaminu
i jest przesyłana w formie elektronicznej do sekretariatu szkoły.
10. Uczeń, który chce ubiegać się o kolejny egzamin na kartę rowerową, ma taką możliwość po
spełnieniu wszystkich wymagań koniecznych do jej uzyskania, we wrześniu w roku szkolnym,
następującym po roku (lub po dwóch latach w przypadku uczniów klasy 6-tej), w którym nie
otrzymał karty rowerowej.
11. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń po spełnieniu wszystkich wymagań koniecznych do
jej uzyskania składa w sekretariacie szkoły zdjęcie opisane następującymi danymi: imię,
nazwisko oraz klasa.
12. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego Arkusza Zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom
kartę rowerową, na drukach wg wzoru zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r.w sprawie wzorów
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 1997 nr 98 poz.
602).
13. Szkoła wystawia kartę rowerową podpisaną przez dyrektora szkoły oraz opieczętowaną
w miejscu określającym uprawnienia do rodzaju pojazdów, na które karta jest ważna.
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