Procedura ubiegania się o kartę rowerową
w Szkole Podstawowej nr 29 im Królowej Jadwigi w Częstochowie
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151).

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
Uzyskanie karty rowerowej wymaga
postępowania zgodnie z poniższą procedurą:
1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych lub w sekretariacie szkoły
„ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA”
2. Wypełnić w „ARKUSZU ZALICZEŃ UCZNIA” czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica.
4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych nie później niż na dwa dni przed terminem
egzaminu teoretycznego tj. do 8. 06. 2016 r. z wypełnionym „ARKUSZEM ZALICZEŃ UCZNIA”
oraz AKTUALNYM ZDJĘCIEM LEGITYMACYJNYM. Uczniowie, którzy nie dostarczą w terminie
arkusza i zdjęcia nie są dopuszczeni do egzaminu teoretycznego.
6. Przystąpić do egzaminu teoretycznego w formie testu pisemnego. Test będzie składać
się 25 pytań.
Egzamin teoretyczny dla klas IV – 10 czerwca 2016 r. ( piątek sala 010)
według ustalonej kolejności

kasa IVa godz. 950
kasa IVb godz.1050
Uwaga!!! Egzamin teoretyczny dla klas V i VI – 7 czerwca 2016 r.
( wtorek - świetlica szkolna) godzina 950
Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin
odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań.

7. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, przystąpić do egzaminu
praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym przy
SP 29 w Częstochowie.
Egzamin praktyczny - 13 czerwca 2016 roku ( poniedziałek) w godzinach od 930 do 1130
8. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zgłosić się po upływie tygodnia od daty egzaminu, do
sekretariatu szkoły, po odbiór karty rowerowej.
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Warunki ubiegania się o kartę rowerową
1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż
w dniu egzaminu ukończyli 10 lat i odbyli odpowiednie szkolenie z zakresu wychowania
komunikacyjnego.
2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, najpóźniej na dwa dni przed egzaminem
złożyć wypełniony czytelnie ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA wraz z aktualnym zdjęciem
legitymacyjnym.
3. W przypadku niedostarczenia arkusza zaliczeń lub braku podpisu rodzica lub
wychowawcy w arkuszu, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej
w pierwszym wyznaczonym terminie.
4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych
w ramach lekcji techniki lub innych z wychowania komunikacyjnego.
5. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym
terminie, egzamin odbywa się w formie testowej.
6. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie,
uczeń może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego w drugim terminie –
20 czerwca 2016 rok godz. 10 00 ( sala – świetlica szkolna)
7. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego
z jazdy na rowerze w wyznaczonym terminie.
8. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem,
wydawana jest karta rowerowa.
9. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora
sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.
10.Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po
upływie tygodnia od czasu egzaminu.
11.Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie
szkoły.
12.W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie
o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę.
13.W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają wszyscy nauczyciele, w szczególności
nauczyciel uczący zajęć technicznych, wychowania fizycznego, wychowawcy, oraz
pielęgniarka szkolna.
14.Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV oraz klas wyższych w
ramach przedmiotu zajęcia techniczne, głównie na zajęciach z wychowania
komunikacyjnego.
15.Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel zajęć technicznych p. Bożena Kukla
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Załącznik nr 1 – pobierany u nauczyciela lub w sekretariacie szkoły
Wypełniony wzór
ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIAUBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
Część A
Imię i nazwisko ucznia: JAN KOWALSKI
Data urodzenia: 22.01. 2003r

Klasa: IV A

Szkoła: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29

Miejscowość: CZĘSTOCHOWA

Adres zamieszkania ucznia: 42-221 CZĘSTOCHOWA UL. IKARA 5 M 2
Telefon: 512 321 123 ( rodzica lub opiekuna)
Część B

1.

2.

Opinia nauczyciela
(wychowawcy) na podstawie
obserwacji zachowań ucznia.
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

Podpis rodziców, nauczycieli lub
innych upoważnionych osób

Uwagi

Podpis wychowawcy

Uczeń zrealizował materiał z zakresu
wychowania komunikacyjnego

Podpis rodzica lub prawnego
opiekuna

Wyrażam zgodę

- w pkt. 1 „Opinia nauczyciela” – czytelny podpis nauczyciela i pieczątka szkoły oraz w rubryce uwagi zapis potwierdzający,
że uczeń zrealizował materiał z zakresu wychowania komunikacyjnego.
- w pkt.2 „Zgoda rodziców” rodzic lub opiekun wpisuje „wyrażam zgodę” i podpisuje się.
- w pkt. 3-6 wypełnia egzaminator

Kartę rowerową wydano w szkole dnia .......................................................................................
DYREKTOR SZKOŁY
…………………………
(pieczęć, podpis)
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