Załącznik nr 5
Uchwała nr 15/2013/2014
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie
z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia procedur uzyskania Kart rowerowej
w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie.
Na podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o
której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia
szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

§1
Pozytywnie zaopiniować Procedury uzyskania karty rowerowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 4

PROCEDURY UZYSKANIA KARY ROWEROWEJ
w Szkole Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego
Dzierzgowie

w

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 prowadzą
nauczyciele posiadający kwalifikacje w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego.
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 lub
b) policjant, policjant w stanie spoczynku w obecności nauczyciela.
6. Każdy uczeń ubiegający się o kartę rowerową powinien złożyć pisemną prośbę do
Dyrektora Szkoły o uzyskanie karty rowerowej wraz z załączonym zdjęciem
(Załącznik 1).
7. Poświadczeniem posiadania niezbędnych umiejętności jest arkusz zaliczeń (Załącznik
2), uzupełniony przez osobę dokonującą sprawdzenia niezbędnych umiejętności.
8. Uczeń, któremu nie udało się uzyskać uprawnień do kierowania rowerem w trybie
zwykłym, może to zrobić w trybie poprawkowym. Terminie sprawdzianu
poprawkowego ustala nauczyciel.
9. Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową
oraz nad szkołą sprawuje kurator oświaty (art. 47 ust. 3, art. 73).

Załącznik 1

Dzierzgowo , dnia ………………… 20.…r.

Do Dyrekcji
Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego
w Dzierzgowie

PODANIE
o wydanie karty rowerowej

1. Nazwisko i imiona .............................................................
urodzony dnia………………….…..w ..................................
zam. w……………… ..…………………………….... ........
2. Proszę o wydanie karty rowerowej.
3. Załączam zaświadczenie o umiejętności kierowania rowerem.

…………………………………………..
(podpis wnoszącego podanie)

Załącznik 2

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
Imię i nazwisko……………………………….., klasa .........
L
p.
1

Podpisy rodziców,
nauczycieli lub
upoważnionych osób

3

Zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych na wydanie karty
rowerowej
Opinia nauczyciela
(wychowawcy) na podstawie
obserwacji zachowań ucznia
Wiadomości teoretyczne

4

Obsługa techniczna roweru

5

Pomoc przedlekarska

6

Umiejętności praktyczne jazdy
rowerem połączone z zasadami
ruchu drogowego

2

Uwagi

Kartę rowerową seria i nr ...................................................... wydano w szkole
dnia ........................................................................................
Potwierdzenie odbioru karty .................................................
Dyrektor szkoły
………………………………………….
(pieczęć i podpis)

