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Wałbrzych dnia 28.04.2014 r.

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie, mając na uwadze zmiany jakie
wniosła Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących w zakresie egzaminowania na Kartę
Rowerową, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 przy współpracy z Sudeckim Oddziałem Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz
Wałbrzyską Komendą Policji w dniu 07 czerwca 2014 roku planuje zorganizować
i przeprowadzić teoretyczny i praktyczny egzamin na kartę rowerową.
Bardzo serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do
przystąpienia do egzaminu.
Egzamin odbędzie się w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej
2 a o godzinie 1000 (Stacja Kontroli Pojazdów).
Podstawą uczestnictwa w/w egzaminie jest wypełnienie i dostarczenie załączonych
arkuszy zaliczeń ucznia w terminie do dnia 23 maja 2014 r.
Komplet dokumentów wraz z listą uczestników danej szkoły i protokołem z egzaminu
z części teoretycznej i praktycznej zobowiązuję się przesłać w terminie czternastu dni licząc
od dnia egzaminu.

Wszelkie zapytania proszę kierować do p. Zygmunta Rakoczego:
tel. kom. 602492112
mail zygmunt.rakoczy@gmail.com

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
KAŻDY ZDAJĄCY MA ZE SOBĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………….
Data urodzenia……………………………………………..Klasa……………………………..
Szkoła……………………………………………………..Miejscowość………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….
Podpisy rodziców, nauczycieli
lub innych upoważnionych osób

1.

Opinia nauczyciela
(wychowawcy)
na podstawie zachowań
ucznia
.................................................................................
(podpis wychowawcy klasy)

2.

Zgoda rodziców lub
opiekunów na wydanie
karty rowerowej

Wyrażam zgodę
.................................................................................
(podpis rodzica, opiekuna prawnego)

Wiadomości teoretyczne*
3.

4.

5.

Obsługa techniczna
roweru*
Umiejętności praktyczne
z uwzględnieniem zasad
ruchu drogowego*

* wypełnia ośrodek egzaminacyjny
Kartę rowerową wydano w szkole dnia…………………………………………………………
Dyrektor szkoły
(pieczęć szkoły)

