Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie.

Podstawa prawna:
1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U. nr 30 poz. 151 ),
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12
kwietnia 2013 r., w sprawie uzyskiwania karty rowerowej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 512 )

I. Ogólne zasady
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 głównie na
zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne.
3. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w
dzienniku prowadzonych zajęć.
4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują nauczyciele
posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
5. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez
uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.
6. 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
co najmniej 80%,
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 wychowania fizycznego z
przygotowaniem w tym zakresie, nauczyciel prowadzący zajęcia przygotowujące do
zdobywania karty rowerowej.
f) oddać do sekretariatu szkoły wypełniony arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę
rowerową wraz z podpisanym zdjęciem legitymacyjnym (45 mm x 35 mm).
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7. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 25
pytań, trwa 35 minut i zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i
sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z
pierwszej pomocy.
a) Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca
egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań.
b) Uczeń ma prawo do dwóch poprawek testu.
8. Egzamin praktyczny przeprowadza się z użyciem roweru jednośladowego i polega na
wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
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 przez dyrektora
szkoły terminie (początek czerwca) na odpowiednio przygotowanym szkolnym placu
manewrowym. Egzamin praktyczny uznaje się za zdany pozytywnie jeśli uczeń poprawnie
wykona 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
a) Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie
pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
b) Uczeń ma prawo do jednej poprawki przejazdu.
10. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.
11. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu i dołącza do
niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową.
12. Karty rowerowe wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń
potwierdzającego zdobycie i potwierdzenie znajomości obowiązującej wiedzy i
umiejętności.
13. Fakt wydania karty odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.
14. Przystąpienie do egzaminu na Kartę Rowerową nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na
ocenę z przedmiotu zajęcia techniczne, jednak treści przekazywane na lekcjach są dla
wszystkich uczniów obowiązujące.

II. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie

Głównym celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego
uczestniczenia w ruchu drogowym, dbałości o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.

Wiadomości i umiejętności ucznia
Uczeń:
•
•

prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych
i rowerzystów,
umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,

•

potrafi ocenić stan techniczny obowiązkowego wyposażenia roweru,

•

wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,

•

prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,

•

opanował właściwą technikę jazdy,

•

stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

•

opisuje cechy charakterystyczne drogi,

•

prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania,
mijania,

•

sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki,

•

na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

•

ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę
ograniczonego zaufania,

•

potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki
błędnego wykonania manewrów,

•

odróżnia zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,

•

uzasadnia wpływ rodzaju drogi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,

•

potrafi zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w
kolumnie rowerowej,

•

przewiduje skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie
niebezpiecznych,

•

klasyfikuje pojazdy uprzywilejowane i pracujące na drogach,

•

odróżnia pojazdy uważane za niebezpieczne,

•

wykrywa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami
pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na
bezpieczeństwo na drogach,

•

poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
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•

nazywa elementy drogi,

•

podaje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

•

podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,

•

definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,

•

zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,

•

wyjaśnia wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na bezpieczeństwo,

•

wskazuje przyczyny powstawania wypadków,

•

potrafi wyjaśnić zasady zachowania się pieszych i rowerzystów na wskazanej drodze,

•

objaśnia okoliczności wykonywania poszczególnych manewrów,

•

zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,

•

potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

•

doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,

•

zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,

•

potrafi objaśnić wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo,

•

potrafi wymienić prawidłowe i kulturalne zachowanie się użytkowników dróg,

•

wskazuje cechy charakterystyczne dróg miejskich i poza miejskich,

•

wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,

•

wyjaśnia wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczną prędkość pojazdu,

•

potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi i przedmiotów,

•

potrafi rozpoznać miejsca szczególnie niebezpieczne na podstawie znaków i sygnałów,

•

definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych, pracujących
na drogach, przewożących dzieci i materiały niebezpieczne,

•

objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,

•

potrafi wyjaśnić konieczność zachowania szczególnej ostrożności wobec pojazdów
niebezpiecznych,

•

zna zasady poruszania się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
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Przyjęto Uchwałą nr .................... dnia …................... 2016 r.
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ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
Imię i nazwisko ucznia .........................................................................................................................
Data urodzenia ................................................................ Klasa ...........................................................
Szkoła ............................................................................. Miejscowość ...............................................
Adres ucznia .........................................................................................................................................

Podpis rodziców, nauczycieli lub
innych upoważnionych osób

1

Opinia nauczyciela
(wychowawcy) na
podstawie obserwacji
zachowań ucznia

2

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

Uwagi

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................

DYREKTOR SZKOŁY
........................................................
(pieczęć, podpis)
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