Regulamin uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie
1. Kartę rowerową może uzyskać uczeń, który wykazał się niezbędnymi kwalifikacjami i
osiągnął wymagany wiek: 10 lat.
2. Każdy uczeń chcący zdawać egzamin zobowiązany jest do odbycia szkolenia
teoretycznego ze znajomości przepisów ruchu drogowego w ramach przedmiotu
technika (w klasie czwartej).
3. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły.
4. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
a) test (część teoretyczna) zawiera pytania o następującej tematyce:







- znaki i sygnały drogowe,
- manewry na drodze,
- czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo
- typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania)
- wyposażenie roweru i obsługa
- pierwsza pomoc ofiarom wypadków
b) egzamin praktyczny polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:








- pozycji kierującego na pojeździe
- upewnienia się o możliwości jazdy
- upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
- przejazdu slalomem
- ominięcia przeszkody
- hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu lub na sygnał dźwiękowy
6. Uczeń zdał egzamin teoretyczny, jeśli uzyskał co najmniej 80% punktów z testu.
7. Uczeń zdał egzamin praktyczny, jeśli wykonał poprawnie co najmniej 80% zadań
praktycznych oraz nie popełnił błędu stwarzającego zagrożenie w ruchu drogowym.
8. Uczeń ma prawo do poprawki z części teoretycznej w terminie wyznaczonym przez
osobę egzaminującą.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu w danym roku szkolnym, może do niego przystąpić w
roku następnym (do momentu ukończenia szkoły podstawowej).












10. Uczeń ma obowiązek uzyskać:
- pozytywną opinię wychowawcy (na podstawie obserwacji zachowa ucznia w
szkole) na arkuszu zaliczeń
- zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na wydanie karty rowerowej na
arkuszu zaliczeń
Arkusze zaliczeń uczniowie otrzymują od nauczyciela techniki.
11. Wypełnione arkusze zaliczeń oraz zdjęcie legitymacyjne uczeń przekazuje
nauczycielowi techniki.
12. Kartę rowerowa wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.
13. Koordynatorem wszystkich działa jest nauczyciel techniki.

