Regulamin uzyskania karty rowerowej
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie
Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz.602 z późn. zm.)

1. Warunki uzyskania karty rowerowej:
a)
b)
c)
d)
e)

ukooczone 10 lat,
pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowao ucznia,
zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
oddanie arkusza zaliczeo ubiegającego się o kartę rowerową oraz aktualnego zdjęcia
legitymacyjnego.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.
3. Egzamin składa się z dwóch części:
a) teoretycznej,
b) praktycznej.
4. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
5. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.
6. Egzamin przeprowadza: osoba posiadająca uprawnienia, egzaminator lub policjant.
7.Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ma postad testu
jednokrotnego wyboru.
Wymagane wiadomości podzielone są na 6 części:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

znaki drogowe,
przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów,
manewry na drodze,
zasady przekraczania skrzyżowao,
pierwsza pomoc przedmedyczna,
budowa i obsługa techniczna roweru.

8. Uczeo zdał egzamin teoretyczny, jeśli uzyskał co najmniej 80% punktów z testu.
9. Uczeo zdał egzamin praktyczny, jeśli wykonał poprawnie co najmniej 80% zadao
praktycznych oraz nie popełnił błędu stwarzającego zagrożenie w ruchu drogowym.

10. Uczeo ma prawo do jednej poprawki z części teoretycznej w terminie wyznaczonym przez
osobę egzaminującą.
11. Uczeo, który nie uzyskał karty rowerowej w danym roku szkolnym może przystąpid do
egzaminu w roku następnym (do momentu ukooczenia przez ucznia szkoły podstawowej).
12. Podstawą do wydania karty rowerowej jest karta zaliczeo ucznia złożona w sekretariacie
szkoły. Do karty należy dołączyd jedno zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie.
13. Rejestr wydanych kart rowerowych przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia
przez ucznia 18 lat.
14. W przypadku zagubienia karty rowerowej szkoła wydaje odpłatnie na podstawie rejestru
kart duplikat karty (dotyczy osób poniżej 18 lat).

