Procedura uzyskania karty rowerowej
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30
(Dz.U.
poz. 155)
z 20112015
r., poz.151
z późn.zm.)

1. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom karty rowerowe
nieodpłatnie do końca roku szkolnego (pod warunkiem spełnienia wymagań podanych poniżej w
punktach 5, 7 i 10).
2. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania
komunikacyjnego w ramach przedmiotu „Zajęcia techniczne” (począwszy od klasy IV). Dokonuje
ich: nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły lub policjant
posiadający specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego.
3. W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej stosuje się
„Pomocniczy arkusz zaliczeń” (załącznik nr 1) oraz „Imienną listę ubiegających się o kartę
rowerową” (załącznik nr 2).
4. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie uzyskał karty rowerowej w klasie czwartej, może się o nią
ubiegać w następnych latach.
5. Kartę rowerową otrzymuje uczeń, który:
- ukończył 10 lat,
- uczestniczył w zajęciach teoretycznych, praktycznych, sprawdzianach,
- zdał test pisemny i praktyczny na kartę rowerową,
- dostarczył wypełniony arkusz zaliczeń,
- rodzice wyrazili zgodę na wydanie karty rowerowej,
- dostarczył jedno zdjęcie (format legitymacyjny).
6. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.
7. Sprawdzenie kwalifikacji obejmuje wiadomości teoretyczne z zakresu: przepisów ruchu
drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
80% [każdą
z osobna].
Test zostaje zaliczony, gdy uczeń zda wszystkie jego części na minimum
oceny minimum
dostateczne.
Uczeń ma prawo do jednej poprawki testu w danym roku szkolnym.
Sprawdzenie umiejętności praktycznych polega na wykonaniu następujących zadań:

-5, A-7, A-8, A-10, A-16,
A-17, A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2,
D-3, D-6).
8. Sprawdzenie umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych odbywa się w klasie IV w
terminie: od 22 kwietnia do 25 maja.
9. Pełną dokumentację dotyczącą wyników wiadomości i umiejętności uczniów oraz arkusze
zaliczeń nauczyciel składa w sekretariacie szkoły do końca maja.

10. Karty rowerowe dzieciom urodzonym do końca maja wydawane są do końca czerwca,
pozostałe po zgłoszeniu informacji przez ucznia o ukończeniu przez niego 10 lat w terminie
dwóch tygodni.

