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 Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,                   

z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, 

 Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 r.  

(z poźń. zmianami), 

 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r.,  

 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 (z późn. zmianami”. 
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1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami oraz 

osiągnęła wymagany wiek 10 lat.  

2. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje: 

 nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, 

organizowane nieodpłatnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, 

 policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie  

z zakresu ruchu drogowego, 

 egzaminator, 

 instruktor. 

3. Wychowanie komunikacyjne jest realizowane w postaci zajęć teoretycznych                            

i praktycznych. 

4. W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają nauczyciele zajęć technicznych, 

wychowania fizycznego, wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna oraz rodzice. 

5.  Koordynatorem powyższych działań jest nauczyciel wychowania fizycznego.  

6. Zajęcia prowadzone są zgodnie z przyjętym w szkole programem nauczania zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego.  

7. Do egzaminu są przygotowywani  uczniowie w ramach zajęć technicznych oraz  wychowania 

fizycznego i oceniani są  zgodnie z WO. 

8. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej. 

9. Sprawdzenie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole, na lekcjach zajęć technicznych  

z sześciu działów tematycznych (obsługa i wyposażenie roweru, ogólne przepisy ruchu 

drogowego, znaki drogowe, manewry w ruchu drogowym, zasady poruszania się na 

skrzyżowaniach, zasady zachowania w miejscu wypadku drogowego). 

10. Praktyczna nauka jazdy rowerem może być prowadzona w czasie zajęć z wychowania 

fizycznego (jeżeli jest to ujęte w programie nauczania tego przedmiotu), a także  

indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych. 

11. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi: 

 otrzymać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji, 

 otrzymać zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na ubieganie się o kartę rowerową, 

 zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego, 

 znać zasady obsługi technicznej roweru, 
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 wykazać się umiejętnościami praktycznymi w zakresie jazdy na rowerze,  

z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego, 

 przejść szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

12. Udokumentowanie wymagań do uzyskania karty rowerowej dokonuje się  w arkuszu zaliczeń 

(załącznik nr 1). 

13.  Egzamin składa się z dwóch części:  

 części teoretycznej, 

 części praktycznej. 

14. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru, który sprawdza 

wiedzę z przepisów ruchu drogowego oraz zasad zachowania się w miejscu wypadku 

drogowego. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi na 25 pytań.  

W przypadku nie zaliczenia testu uczeń ma możliwość jednej poprawki.  

15. Do egzaminu praktycznego przystępuje uczeń, który pozytywnie zaliczył część teoretyczną  

oraz posiada  pisemną zgodę  rodzica/prawnego opiekuna w arkuszu zaliczeń.  

16. Test praktyczny składa się z toru przeszkód i odbywa się na boisku szkolnym lub przy 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych w sali gimnastycznej.  

17. Egzaminatorem może być nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje lub policjant.  

18. Wynik części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo 

wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.  

W przypadku niepowodzenia uczeń ma prawo do jednej, powtórnej próby zaliczenia toru. 

19. Uczeń może przystąpić do egzaminu praktycznego na własnym rowerze posiadającym 

obowiązkowe wyposażenie i dostarczonym do szkoły przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

20. Dyrektor szkoły ustala formę, miejsce i czas egzaminu praktycznego. 

21. O terminie i miejscu egzaminu praktycznego rodzice informowani są dwa tygodnie wcześniej 

poprzez dziennik elektroniczny i informację w dzienniczku ucznia. 

22. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom 

kartę rowerową.  

23. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart rowerowych i archiwizuje dokumenty przez  

8 lat. 

24. W przypadku zniszczenia lub utraty karty rowerowej, uczeń składa w sekretariacie szkoły 

podanie z prośbą o wydanie duplikatu. Szkoła wydaje wtórnik tego dokumentu nieodpłatnie.  

 

Procedura została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 15/2014/2015 
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Załącznik nr 1  

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

 

 

Imię i nazwisko ucznia ...............................................................................................  

 

Data urodzenia ................................................................ Klasa ................................  

 

Szkoła.................................................................. Miejscowość ................................  

 

Adres zamieszkania ucznia ........................................................................................ 

 

 

 

L.p. 

  

Podpis rodziców, 

nauczycieli lub innych 

upoważnionych osób 

 

 

 

Uwagi 

 

1. 

Opinia nauczyciela (wychowawcy) 

na podstawie obserwacji zachowań 

ucznia.  

 

  

2. 

Zgoda rodziców lub prawnych 

opiekunów na wydanie karty 

rowerowej.  

 

  

3. 

Wiadomości teoretyczne oraz zasady 

zachowania w miejscu wypadku 

drogowego.   

 

  

4. 
Obsługa techniczna roweru, 

przygotowanie roweru do jazdy.  

 

  

 5. 

Umiejętności praktyczne                                 

z uwzględnieniem  przepisów                        

i znaków drogowych dotyczących 

rowerzysty.  

  

 

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ........................................................................... 

        DYREKTOR SZKOŁY 

............................................. 

(pieczęć, podpis)  


