
REGULAMIN

przeprowadzenia egzaminu na kartę motorowerową organizowanego 

przez 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach oraz Komendę Powiatową Policji w Pyrzycach

Starostwo  Powiatowe  w  Pyrzycach oraz  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Pyrzycach są

organizatorami egzaminu w zakresie karty motorowerowej na podstawie:

1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. Z 2005 r. Nr 108,

poz. 908, z poźn. zm.)

§ 1

Regulamin  egzaminu  w  zakresie  karty  motorowerowej,  zwany w  dalszej  części  regulaminem,

określa:

1. Warunki i tryb kwalifikacji kandydatów na egzamin.

2. Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu.

§  2

Uczestnikiem egzaminu w zakresie karty motorowerowej mogą być uczniowie, którzy:

1. Osiągnęli wymagany wiek 13 lat.

2. W szkole  zrealizowali  program  wychowania  komunikacyjnego  i  zostali  skierowani  na

egzamin przez nauczyciela wychowania komunikacyjnego (techniki).

3. Dostarczyli do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach za pośrednictwem szkoły wypełniony

„Arkusz zaliczeń ucznia”.

– w części „A” -  dane osobowe kandydata ubiegającego się o kartę motorowerową

– w części „B” 

°  w pkt. 1 „Opinia nauczyciela”- czytelny podpis nauczyciela i pieczątka szkoły oraz

   w rubryce uwagi zapis potwierdzający, Ŝe uczeń zrealizował program z zakresu  

   wychowania komunikacyjnego;

°  w pkt. 2 „Zgoda obojga rodziców”- czytelny podpis rodziców lub opiekuna z   

   dopiskiem „wyraŜam zgodę”. „Arkusz zaliczeń ucznia stanowi załączniki nr 1

   do niniejszego  regulaminu.

§  3

1. Wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” naleŜy złoŜyć najpóźniej trzy dni przed wyznaczoną datą 

     egzaminu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipiańska 4.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie waŜnej legitymacji szkolnej.



 §  4

1. Egzamin na kartę motorowerową będzie odbywać się dwa razy w roku.

2. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach wraz z Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach ustala 

    termin egzaminu i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.pyrzyce.pl 

    oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

3. Egzamin składa się:

-   część teoretycznej - 25 pytań testowych obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i 

    pierwszej pomocy przedmedycznej,

-  część praktycznej -jazda w miasteczku duchu drogowego motorowerem

4. Egzamin w zakresie karty motorowerowej odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

    Pyrzycach

-   egzamin teoretyczny przeprowadzany będzie w sali Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. 

    Lipiańska 4

-  egzamin praktyczny przeprowadzany będzie w miasteczku ruchu drogowego znajdującym się na 

    terenie PZM w Pyrzycach ul. Sportowa 1

5. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach posiada motorower marki Ferro z bezstopniową skrzynią   

    biegów, do przeprowadzenia  egzaminu praktycznego.

6. Wynik egzaminu egzaminator wpisuje do protokołu egzaminacyjnego oraz do „Arkusza zaliczeń 

    ucznia”          

– P - jeŜeli wynik jest pozytywny

– N - jeŜeli wynik jest negatywny

– X – jeŜeli osoba nie przystąpiła do egzaminu

7. Uczeń, który ponownie będzie ubiegał się o przystąpienie do egzaminu, zobowiązany jest złoŜyć 

    nowy wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” za pośrednictwem szkoły w Starostwie Powiatowym

    w Pyrzycach

 §  5

Kartę motorowerową wydaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
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