REGULAMIN
UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ PRZEZ UCZNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU

1. Sprawami organizacyjnymi związanymi z uzyskaniem karty rowerowej przez uczniów zajmuje
się nauczyciel zajęć technicznych we współpracy z Dyrektorem Szkoły i Komendą Miejską
Policji w Płocku.
2. Przystąpienie uczniów do egzaminu jest dobrowolne.
3. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie Dyrektor na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń
potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności.
4. Warunki otrzymania karty rowerowej:
1) ukończone 10 lat;
2) zgoda Rodziców ucznia;
3) pozytywna opinia wychowawcy ucznia;
4) zgłoszenie się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie egzaminu, z wypełnionym
Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym;
5) zaliczenie egzaminu teoretycznego mającego formę testu;
6) zaliczenie egzaminu praktycznego na placu manewrowym.
5. Część teoretyczna – test z wiadomości – odbywa się w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela techniki (kwiecień – maj danego roku szkolnego). Test musi być zaliczony na
co najmniej 80%.
6. W przypadku niezaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń
może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Jeżeli wynik
egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku
szkolnym.
7. Test teoretyczny sprawdza znajomość:
1) znaków drogowych;
2) manewrów na drodze;
3) typowych sytuacji drogowych;
4) udzielania pierwszej pomocy.
8. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na
rowerze.
9. Egzamin praktyczny uczeń zdaje w obecności policjanta i nauczyciela techniki na własnym lub
pożyczonym rowerze na przygotowanym placu.
10. Dyrektor może nawiązać porozumienie z zarządcą placu manewrowego w celu odbycia
egzaminu praktycznego.
11. Ocenie podlega:
1) postawa kierującego rowerem;
2) prawidłowość wykonywanych manewrów;
3) właściwe sygnalizowanie zmian kierunku jazdy;
4) przejazd „ósemki” bez najeżdżania na linię;
5) hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
12. Za pozytywnie zdany egzamin praktyczny uważa się 80% poprawnie wykonanych manewrów.
13. Po odbiór dokumentu uczniowie zgłaszają się do sekretariatu Szkoły w wyznaczonym przez
Dyrektora terminie.

