
PROJEKT „ MOJA KARTA ROWEROWA” 
 
 
 
W roku szkolnym 2009/2010 został zainicjowany projekt „Moja karta 
rowerowa”. Po raz pierwszy na terenie naszej szkoły uczniowie otrzymali 
szansę uzyskania karty rowerowej. Projekt realizowany jest do chwili obecnej i 
kolejni uczniowie przystępują do egzaminu teoretycznego i praktycznego w celu 
uzyskania tego ważnego dla nich dokumentu. 
 
Cele projektu: 
 

� wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad 
świadomego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zrozumienie 
istniejących zagrożeń i ich przyczyn, 

� wyrobienie koniecznych umiejętności i nawyków potrzebnych do samodzielnego i 
odpowiedzialnego korzystania z dróg, 

� kształtowanie postaw szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego oraz 
osób działających na rzecz porządku publicznego, poszanowania środowiska 
naturalnego oraz urządzeń i miejsc użyteczności publicznej, 

� rozwój wyobraźni, myślenia przyczynowo - skutkowego, 
� kształtowanie spostrzegawczości oraz orientacji przestrzennej i czasowej, 
� zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania przy udzielaniu pierwszej 

pomocy w najczęściej spotykanych urazach, 
� przygotowanie uczniów do otrzymania karty rowerowej 
� praktyczna nauka usuwania podstawowych awarii występujących podczas 

eksploatacji roweru 
� wyuczenie optymalnego wykorzystania możliwości technicznych roweru 

górskiego 
� zapoznanie z podstawowymi procesami fizjologicznymi i biomechanicznymi 

zachodzącymi w ciele rowerzysty podczas długotrwałego wysiłku 
 

Instytucje i osoby wspomagające projekt:  
• Straż Miejska Miasta Poznania, 
• pielęgniarka szkolna. 
 
Projekt realizują uczniowie klas gimnazjalnych, nauczyciele wychowania 
fizycznego oraz nauczyciele zajęć technicznych. 
 
Dotychczasowe efekty realizacji projektu przedstawiają się następująco: 
 

� w roku szkolnym 2009/2010 do egzaminu przystąpiło 21 uczniów, 
egzamin teoretyczny zdało 5 uczniów, a praktyczny 3 uczniów. Kartę 
rowerową otrzymało 3 uczniów, co stanowi 14% przystępujących do 
egzaminu 



� w roku szkolnym 2010/2011 do egzaminu przystąpiło 23 uczniów, 
    egzamin teoretyczny zdało 7 uczniów, a praktyczny 7 uczniów. Kartę   
    rowerową otrzymało 7 uczniów, co stanowi 30,5% przystępujących do   
    egzaminu 
� w roku szkolnym 2011/2012 do egzaminu przystąpiło 9 uczniów, 
     egzamin teoretyczny zdało 4 uczniów, a praktyczny również 4  
    uczniów. Kartę rowerową otrzymało 4 uczniów, co stanowi 44,4%  
   przystępujących do  egzaminu 
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