
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ ROK SZKOLNY 

2021/2022 

1. Do 10 maja 2022 roku zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu uczniów, 

którzy w dniu 26 maja 2022 roku będą mieli ukończone 10 lat, do Pani Anny 

Madeksza. 

2. Do 13 maja 2022 pobranie ze strony szkoły arkusza zaliczeń ucznia  

ubiegającego się o kartę rowerową 

(http://www.nasza.szkola.pl/assets/karta_zaliczen.pdf) druk MEN-VI/28 wraz z 

aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. 

3. W dniu 18 maja 2022 termin szkolenia z pierwszej pomocy u Pani Anny 

Madeksza dla klas VII i VIII  – godzina 15.30. – z zaliczenia będą zwolnieni 

uczniowie klas VIII jeżeli uzyskają takie zaliczenie od nauczyciela 

Edukacji Dla Bezpieczeństwa. 

4. 20  maja 2022 ostateczny termin złożenia arkusza wraz z opisanym zdjęciem 

legitymacyjnym (Nazwisko i imię, data urodzenia i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania). Nie dotrzymanie terminu złożenia arkusza lub jego 

niepoprawne wypełnienie, dyskwalifikuje z przystąpienia do egzaminu. 

5. 26 maja 2022 termin egzaminu teoretycznego, budynek Wawel, sale  nr 

45, 46, 48 godzina 12.00 (piętro III). Listy przydziału uczniów do sal będą 

wywieszone na drzwiach w dniu egzaminu. Uczeń ma posiadać ze sobą 

ważną legitymację szkolną. 

6. Część teoretyczną egzaminu uznaje się za zdaną po uzyskaniu 85% 

poprawnych odpowiedzi na 100%  możliwych. Niezdana część teoretyczna 

uniemożliwia przystąpienie do części praktycznej. 

7. 31 maja 2022 termin podania wyników egzaminu teoretycznego i listy 

uprawnionych do przystąpienia do egzaminu praktycznego. 

8. 6 czerwca 2022 termin egzaminu praktycznego, plac szkolny, godzina ok. 

14.30. Uczeń ma posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną, własny rower 

(według wymogów: przynajmniej jeden sprawny hamulec, sygnał dźwiękowy, 

światło białe z przodu, światło czerwone z tyłu, odblask z tyłu w kolorze 



czerwonym 

w kształcie innym niż trójkąt) i pasujący rozmiarem kask.  

9. 8 czerwca 2022 termin egzaminu praktycznego, plac szkolny, godzina ok. 

14.30. Egzamin praktyczny rozpoczynają uczniowie klas: 7c, 8b, 8c, 8d. 

Uczeń ma posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną, rower (według 

wymogów: przynajmniej jeden sprawny hamulec, sygnał dźwiękowy, światło 

białe z przodu, światło czerwone z tyłu, odblask z tyłu w kolorze czerwonym 

w kształcie innym niż trójkąt) i pasujący rozmiarem kask.  

10. Część praktyczną egzaminu uznaje się za zdaną gdy uczeń 90% 

poprawnie pokona tor przeszkód. Możliwe jest popełnienie tylko jednego 

błędu na wszystkich ustawionych przeszkodach, a następnie pokonanie 

przeszkody jeszcze raz jednak już poprawnie. Niezdana część praktyczna 

uniemożliwia uzyskanie karty rowerowej. 

11. 22 czerwca 2022 wydanie kart rowerowych. 

NIEPRZESTRZEGANIE  JAKIEGOKOLWIEK Z PUNKTÓW REGULAMINU 

DYSKWALIFIKUJE Z PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU. 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ PRAWO ZMIAN W TERMINARZU Z 

UWAGI NA OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE ORAZ UDZIAŁ W EGZAMINIE  

PRZEDSTAWOCIELI WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY 

MIEJSKIEJ W SOSONOWCU.  

 


