Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2022/2023
z dnia 05.09.2023 r.

Regulamin Egzaminu na Kartę Rowerową przeprowadzanego dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego
w Kaliszu
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§1
Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później
niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową jest zgoda rodzica w
formie podpisu na arkuszu zaliczeń.
Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wydania karty rowerowej.
W przypadku braku podpisu rodzica, uczeń nie może ubiegać się
o uzyskanie karty rowerowej.
Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:
1) ze strony internetowej szkoły należy pobrać „Arkusz zaliczeń ucznia”, który
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) wypełnić czytelnie dane osobowe zdającego;
3) uzyskać pisemną zgodę rodzica;
4) dostarczyć nauczycielowi organizującemu egzamin wypełniony „Arkusz
zaliczeń ucznia” oraz aktualne zdjęcie legitymacyjne;
5) zaliczyć część teoretyczna i praktyczną;
6) w ustalonym terminie zgłosić się do sekretariatu celem odbioru karty
rowerowej.
§2
Uczniowie zdają egzamin teoretyczny (test) i praktyczny (jazda rowerem).
W roku szkolnym wyznacza się jeden termin egzaminu na kartę rowerową oraz
jeden termin egzaminu poprawkowego.
Uczeń
przystępuje
do
sprawdzenia
umiejętności
teoretycznych
i praktycznych w wyznaczonym terminie ogłoszonym przez nauczyciela
organizującego
egzamin
na
stronie
internetowej
szkoły
minimum
2 tygodnie wcześniej.
Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testu jednokrotnego wyboru,
który zawiera pytania o następującej tematyce:
1) znaki i sygnały drogowe;
2) manewry na drodze;
3) typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami,
podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem
okrężnym);
4) pierwsza pomoc przedmedyczna.
Po zaliczeniu części teoretycznej, uczeń zalicza test praktyczny, który polega na
ocenie kierującego rowerem pod względem:
1) pozycji kierującego na pojeździe;
2) upewnienia się o możliwości jazdy;
3) płynnego ruszania z miejsca;
4) sygnalizowania zmian kierunku jazdy;
5) płynnej jazdy po prostej i ósemce wytyczonym pasem bez podpierania się
nogami;
6) hamowania i zatrzymywania pojazdu w określonym miejscu.

§3
1. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia co
najmniej 80 % poprawnych odpowiedzi w teście.
2. Uczniowi, który nie zdał egzaminu teoretycznego przysługuje prawo do zdawania
jednego egzaminu poprawkowego.
3. Za pozytywnie zdany egzamin praktyczny uważa się wykonanie wszystkich
elementów (co najmniej 90 % manewrów) przy jednoczesnym niestwarzaniu
zagrożenia w ruchu drogowym.
4. Uczniowi przysługują 2 jazdy egzaminacyjne.
§4
1. W
przypadku
niezaliczenia
lub
nieprzystąpienia
do
egzaminu
w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego egzaminu
poprawkowego w drugim terminie.
2. Termin egzaminu poprawkowego ustala nauczyciel organizujący egzamin ogłasza
go na minimum na 7 dni przed egzaminem na stronie internetowej szkoły.
3. Każdy uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub nie zdał go
w danym roku szkolnym ma prawo przystąpić do egzaminu organizowanego w
kolejnym roku szkolnym.
Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu do roku szkolnego 2021/2022 mają
możliwość
dodatkowo
przystąpić
do
egzaminu
poprawkowego
w miesiącu wrześniu 2022 roku.
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