REGULAMIN UZYSKIWANIA KARTY ROWEROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizacja i przebieg egzaminu na kartę rowerową odbywa się na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12
kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).
2. Egzamin na kartę rowerową jest przeprowadzany w całości przez Szkołę Podstawową
w Stanisławowie Pierwszym przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
3. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie Dyrektor Szkoły – tylko uczniowi szkoły podstawowej.
4. Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową jest dobrowolne i możliwe przy spełnieniu
warunków opisanych w Rozdziale II niniejszego regulaminu.
II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
1. Zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu – oddanie wypełnionego arkusza (ZALICZEŃ
UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ" – ZAŁ. 1.) w wyznaczonym terminie do
nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzanie egzaminu lub w sekretariacie szkoły
jednak nie później niż 2 dni przed egzaminem.
2. Wypełniony ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA – ZAŁ. 1. musi zawierać zgodę rodziców (prawnych
opiekunów) oraz zgodę wychowawcy klasy w formie podpisów. Zgoda rodziców jest
jednocześnie deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia ucznia do
egzaminu.
3. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 10 lat.
III. ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
1. Poszczególne etapy egzaminu na kartę rowerową odbywają się w terminach zamieszczonych
w aktualnym harmonogramie, który jest przekazywany wychowawcom klas oraz
publikowany na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu praktycznego ze względu na
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz z innych nieprzewidzianych przyczyn (wezwanie
funkcjonariuszy Policji do zdarzeń drogowych).
3. Przygotowania teoretyczne do egzaminu odbywają się głównie na zajęciach z wychowania
technicznego.
4. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez
uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.
5. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje wyznaczony
przez dyrektora szkoły nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego wraz z oddelegowanymi do tego celu funkcjonariuszami Policji z Wydziału Ruchu
Drogowego KPP w Legionowie.
6. Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej (test) oraz z części praktycznej
(jazda rowerem) do której dopuszczony jest tylko uczeń, który zaliczył część teoretyczną.

7. Test na kartę rowerową jest jednokrotnego wyboru i składa się z 25 pytań – żeby zdać
egzamin należy odpowiedzieć na 20 pytań, czyli uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi.
8. Test zawiera pytania dotyczące:
a) przepisów ruchu drogowego,
b) znaków i sygnałów drogowych,
c) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
d) wiadomości z udzielania pierwszej pomocy.
9. Uczeń ma prawo do jednej poprawki testu w ciągu 7 dni lub we wrześniu.
10. Jeżeli uczeń nie zaliczył testu lub egzaminu praktycznego, może zdawać egzamin
w następnym roku szkolnym.
11. Sprawdzenie umiejętności praktycznych (jazdy rowerem) odbywa się na placu manewrowym
przed szkołą.
Rower musi być sprawny technicznie (posiadać obowiązkowe wyposażenie), zdający uczeń
może korzystać z użyczonego roweru. Zaleca się, aby zdający posiadał kask i kamizelkę
odblaskową. Organizator nie zapewnia rowerów.
12. Podczas egzaminu praktycznego (jazdy rowerem) ocenie podlegają:
a) obsługa techniczna roweru (np. omówienie zagadnień dot. zakładania łańcucha,
pompowania opon, ustawiania wysokości siodełka),
b) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,
c) jazda do przodu po prostej i po łukach,
d) jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (ósemka) z obowiązkową sygnalizacją zamiaru
skrętu w lewo i w prawo ,
e) hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,
f) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.
13. Uczeń ma prawo do jednej poprawki egzaminu praktycznego (jazdy rowerem) w ciągu 7 dni
lub we wrześniu.
IV INFORMACJE KOŃCOWE
1. Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczeń przynosi podpisane aktualne
zdjęcie legitymacyjne i w terminie dwóch dni po zdanym egzaminie dołącza je do
dokumentów.
2. W przypadku zgubienia karty uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą
o wydanie duplikatu (PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ – ZAŁ. 2)
3. Wszelkie sprawy sporne zgłaszane w czasie trwania egzaminu na kartę rowerową rozpatrują
osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.

