REGULAMIN EGZAMINU
NA KARTĘ ROWEROWĄ

Egzamin na kartę rowerową jest bezpłatny.
Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.
Sprawdzenia niezbędnych umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie oraz Policjant.
Egzamin przeprowadzany jest w maju lub czerwcu każdego roku szkolnego na terenie szkoły.
Trwa 2 dni (1 dzień – część teoretyczna, 2 dzień – część praktyczna).
Egzamin składa się:
A. z części teoretycznej w formie testu:
 sprawdzane są wiadomości teoretyczne ze znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego
 test trwa 35 minut i składa się z 25 pytań
 wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania
(tzn. udzieliła 20 poprawnych odpowiedzi)
 wyniki testu uczniowie poznają tego samego dnia do godziny 13.00
B. z części praktycznej:
 warunkiem dopuszczenia ucznia do części praktycznej jest zdanie części teoretycznej
 na boisku szkolnym sprawdzane są niezbędne umiejętności praktyczne z jazdy na rowerze
 wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza
zagrożenia dla ruchu drogowego.
Rodzic ucznia uprawnionego w danym roku szkolnym do egzaminu, zobowiązany jest do wypełnienia w Arkuszu Zaliczeń części dotyczącej danych dziecka
i zaznaczenia czy wyraża zgodę, by jego dziecko przystąpiło do egzaminu.
Warunkiem dopuszczenia ucznia do egzaminu jest ukończenie 10 roku życia oraz dostarczenie w określonym terminie do wychowawcy wymaganych dokumentów
(tzn. pisemnej zgody rodziców oraz zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 45/35 mm podpisanego na odwrocie nazwiskiem i klasą do której uczeń uczęszcza).
Egzamin poprzedzony jest spotkaniem z Policjantami z wydziału Ruchu Drogowego, na którym uczniowie mogą dopytać o niezrozumiałe dla siebie przepisy.
W razie niezdania, uczeń może przystąpić do egzaminu w następnym roku szkolnym.
Każdego roku szkolnego wyłaniani są uczniowie, których wiedza i umiejętności z przepisów ruchu drogowego są na najwyższym poziomie.
Zdjęcia celująco zdających uczniów, umieszczane są w gablocie poświęconej wychowaniu komunikacyjnemu oraz na stronie internetowej szkoły.
Wręczanie kart rowerowych odbywa się w czerwcu w danym roku szkolnym.
Odbiór karty rowerowej uczeń potwierdza własnym podpisem.
Za zdany egzamin uczniowie otrzymują punkty wliczane do oceny zachowania.
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej, rodzic składa podanie o wydanie wtórnika do Dyrektora Szkoły.
Ilona Pająk

