Program specjalistycznego szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli sprawdzających
niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową.
Lp.

1.

Zagadnienia

4.

Cel szkolenia

Czas trwania

Wykładowca

Podstawa prawna regulująca
szkolenie, egzaminowanie
i wydawanie karty
rowerowej.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
Ustawa o Kierujących Pojazdami
Ustawa o Systemie Oświaty
Karta Nauczyciela
Tworzenie i prowadzenie dokumentacji, arkusz
zaliczeń ucznia, wzór i ewidencjonowanie wydań
karty rowerowej.

Osoba szkolona zna obowiązujące akty prawne w
zakresie prowadzenia szkolenia i
przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na
rowerzystów. Potrafi z zachowaniem
stosownych procedur tworzyć i prowadzić
dokumentacje.

8.30-9.15

BRD WORD
Warszawa

Stan bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

Analizy i statystyki wypadków z udziałem pieszych i
rowerzystów. Zapisy Kodeksu Wykroczeń w Ruchu
Drogowym.

Osoba szkolona potrafi przewidzieć następstwa
niewłaściwych zachowań w ruchu drogowym.
Dostrzega potencjalne i realne zagrożenia. Zna
najczęstsze przyczyny i skutki wypadków. Posiada
wiedzę z zakresu kar za naruszenia przepisów
ruchu drogowego.

9.25-10.10

Policjant z
Wydziału
profilaktyki
WRD

Wybrane przepisy prawa
dotyczące
odpowiedzialności karnej i
cywilnej.
Kodeks karny.
Kodeks wykroczeń.
Uprawnienia i obowiązki
Policji.

Omówienie przepisów prawa dotyczących
odpowiedzialności nauczyciela, rodzica/opiekuna,
w drodze do i ze szkoły, oraz w razie popełnienia
przez nieletniego wykroczenia lub uczestniczenia w
wypadku komunikacyjnym.

Osoba szkolona posiada wiedzę z zakresu
odpowiedzialności nauczyciela,
rodzica/opiekuna. Zna przepisy obowiązującego
w tym zakresie prawa.

10.20-11.05

Policjant z
Wydziału
profilaktyki
WRD

Przepisy ruchu drogowego
ze szczególnym
uwzględnieniem pieszych
i rowerzystów

Przepisy obowiązujące pieszych. Warunki
dopuszczenia rowerzysty do ruchu, obowiązkowe
wyposażenie roweru. Manewry na drodze, znaki i
sygnały, pierwszeństwo przejazdu na
skrzyżowaniach, zachowanie na przejazdach i
drogach rowerowych. Kultura na drodze.

Osoba szkolona zna podstawowe zasady jazdy
rowerem i poruszania się pieszych. Wie jak
poprawnie wykonać manewry na drodze oraz
ustalić pierwszeństwo przejazdu. Posiada wiedzę
z zakresu znaków i sygnałów drogowych. Rozumie
zasady partnerstwa i kultury na drodze.

11.15-12.00

BRD WORD
Warszawa

2.

3.

Treść nauczania

Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu
teoretycznego i praktycznego. Wymagany zakres
wiadomości i umiejętności. Konstrukcje testów i
tworzenie infrastruktury w miejscu
egzaminowania. Kryteria oceny.

Osoba szkolona potrafi zorganizować i
obiektywnie przeprowadzić egzamin teoretyczny i
praktyczny z zachowaniem zasad. Opracować
zestawy pytań do testu sprawdzającego oraz
wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

12.10-12.55

BRD WORD
Warszawa

5.

Sposób przeprowadzania
egzaminu teoretycznego
i praktycznego

Schemat BLS.

Osoba szkolona potrafi udzielić pierwszej pomocy
w stanach zagrożenia życia zgodnie z wytycznymi
Polskiej Rady Resuscytacji.

13.05-13.50

6.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

BRD WORD
Warszawa

Osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie wydane
przez Dyrektora WORD w Warszawie
uprawniające do prowadzenia zajęć i
przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową.

14.00-14.15

Dyrektor
WORD
Warszawa

7.

Podsumowanie szkolenia i
wydanie zaświadczeń

