Karta rowerowa w Szkole Podstawowej nr 15 w
Katowicach
W dniu 31 maja 2022 odbędzie się egzamin na
kartę rowerową. (część teoretyczna)
1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się
niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
2. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy
IV i V(rocznik młodszy) głównie na zajęciach z wychowania
komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika.
3. Wyjątkowo w tym roku o kartę mogą ubiegać się uczniowie z
obecnych klas 7 (rocznik młodszy), klas 6 i klas 5 którzy z
powodu pandemii nie mieli takiej możliwości. Uczniowie z klas
5,6,7 będą musieli we własnym zakresie przypomnieć sobie
wiadomości teoretyczne z BRD
4. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi:
a. uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie
obserwacji zachowań ucznia, uzyskać zgodę rodziców
(opiekunów ) na wydanie karty rowerowej,
b. zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z
przepisów ruchu drogowego na 80%,
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c. wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy
na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego,
d. znać zasady obsługi technicznej roweru,
e. przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej –szkolenie przeprowadza pielęgniarka
szkolna, , nauczyciel prowadzący zajęcia przygotowujące do
zdobywania karty rowerowej.
f. oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową
oraz zdjęcie legitymacyjne.
5. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu
jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych,
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
wiadomości z pierwszej pomocy.
6. Uczeń, aby podejść do egzaminu praktycznego musi mieć
zdany egzamin teoretyczny.
7. Uczeń, aby podejść do egzaminu praktycznego musi mieć zdany
egzamin teoretyczny.
8. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań
egzaminacyjnych:
a. przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim
terenie,
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b. jazda do przodu po prostej i łukach,
c. jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”
d. hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,
e. właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe
9. Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie w
wyznaczonym terminie (początek czerwca) na odpowiednio
przygotowanym szkolnym placu manewrowym . Dokładny
termin zostanie podany.
UWAGA!!!!
•
•
•

uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem (podpisane) u
nauczyciela techniki lub Pana Rafała Pardeli
Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń,
wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.
Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany jest
w szkole do czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.
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