PROCEDURY UZYSKANIA KARY ROWEROWEJ
w Szkole Podstawowej nr 4
im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Podstawa prawna: Ustawa z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
1. Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest:
a) uzyskanie zgody rodziców,
b) uzyskanie niezbędnych umiejętności potwierdzonych sprawdzianem teoretycznym
i sprawnościowym,
c) ukończeniem lat 10.
2. Każdy uczeń klasy czwartej przygotowywany jest do uzyskania karty rowerowej,
realizując podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera treści
umożliwiające przygotowanie ucznia do uzyskania karty rowerowej (art. 41 ust. 1).
3. Zajęcia dla uczniów ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel
posiadający kwalifikacje z zakresu wychowania komunikacyjnego w ramach zajęć
szkolnych.
4. Sprawdzanie niezbędnych umiejętności uczniów szkół podstawowych ubiegających się
o kartę rowerową odbywa się podczas zajęć technicznych (art. 49 ust. 5).
5. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową
dokonuje (art. 65):
a) nauczyciel posiadający przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego
b) policjant, policjant w stanie spoczynku w obecności nauczyciela.
c) egzaminator,
d) instruktor
6. Każdy uczeń ubiegający się o kartę rowerową powinien złożyć uzupełniony arkusz
zaliczeń potwierdzający posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności wraz z załączonym
zdjęciem (Załącznik 1).
7. Uczeń, któremu nie udało się uzyskać uprawnień do kierowania rowerem w trybie
zwykłym, może to zrobić w trybie poprawkowym. Terminie sprawdzianu poprawkowego
ustala nauczyciel.
8. Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową
oraz nad szkołą sprawuje kurator oświaty (art. 47 ust. 3, art. 73).

ZAGADNIENIA DO KARTY ROWEROWEJ

/zawierają treści umożliwiające przygotowanie ucznia do uzyskania karty rowerowej/
1. Bezpieczeństwo pieszych
2. Rowerzysta na drodze publicznej
1. Bezpieczeństwo rowerzysty
2. Konserwacja i obsługa roweru
1. Technika jazdy rowerem
2. Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych
przez osobę kierującą ruchem
3. Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym; śluza rowerowa
4. Kultura na drodze
5. Manewry
6. Zagrożenia w ruchu drogowym
7. Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów
8. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach
9. Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym
10. Bezpieczna prędkość
11. Wycieczki rowerowe
12. Postępowanie w razie wypadku
13. Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów

