
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY 

ROWEROWEJ 

w Szkole Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie  

 
Na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2010 nr 97 poz. 

624). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635). 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98,  

poz. 602 z późń. zm.). 

5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących  pojazdami  (Dz.U.  z  2015r  poz.155 

(tekst jednolity) z późn. zm.). 

6. Rozporządzenia    Ministra    Transportu,    Budownictwa    i    Gospodarki    Morskiej                    

z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej ( Dz. U. z 2013r. poz. 

512). 

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową 

 

1. Do  egzaminu  na  kartę  rowerową  mogą  przystąpić  uczniowie,  którzy  nie  później  

niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat. 

2.  Do  uzyskania  karty  rowerowej  przygotowywani  są  uczniowie  klasy  IV,  głównie  

na zajęciach wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika. 

3. Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na 

ocenę z przedmiotu technika.  

4. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez 

uczniów pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).  

5. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na trzy dni przed egzaminem złożyć w 

sekretariacie szkoły lub u wychowawcy wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia 

wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym podpisanym na odwrocie.  

6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są podpisy rodziców / prawnych opiekunów i 

wychowawcy na Arkuszu zaliczeń ucznia. 

7. W przypadku braku  podpisu  rodzica / prawnego opiekuna  lub  wychowawcy,  uczeń  



nie  może  ubiegać  się o uzyskanie karty rowerowej.  

8. Uczeń przystępuje do sprawdzenia  umiejętności  teoretycznych  w  wyznaczonym  przez 

dyrektora terminie i miejscu. 

9. Sprawdzanie niezbędnych umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową odbywa się 

podczas zajęć szkolnych  i przebiega w dwóch etapach: sprawdzian wiedzy teoretycznej oraz 

sprawdzian umiejętności praktycznych. 

10. Sprawdzian teoretyczny przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru, 

który zawiera pytania o następującej tematyce: 

● ogólne przepisy ruchu drogowego,  

● znaki i sygnały drogowe,  

● podstawowe manewry na drodze,  

● pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,  

● pierwsza pomoc,  

● budowa i konserwacja roweru.  

11. Sprawdzian teoretyczny trwa jedną godzinę lekcyjną i składa się z 25 pytań. Za 

pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80% 

poprawnych odpowiedzi w teście. 

12. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie                 

(z uzasadnionych przyczyn), uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu 

poprawkowego w drugim terminie, wyznaczonym przez szkołę.  

13. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu 

w kolejnym roku szkolnym (do momentu ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej) 

w terminie wyznaczonym przez szkołę.  

14. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego z jazdy 

na rowerze, odbywającego się na placu manewrowym, w obecności komisji 

egzaminacyjnej.  

15. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych: 

● przygotowanie siebie i roweru do jazdy, 

● ruszanie z miejsca na płaskim terenie, 

● jazda do przodu po prostej i łukach, 

● jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”, 

● hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach, 

● właściwe reagowanie na znaki, sygnały i polecenia w ruchu drogowym. 

16. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca 

egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla 

ruchu drogowego. 

 



17. Egzamin praktyczny musi odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie 

przewidziane przez prawo o ruchu drogowym (rower sprawny technicznie i przepisowo 

wyposażony). 

 

Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się wówczas, jeśli 

uczeń udzielił 80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie teoretycznym i zdał egzamin 

praktyczny –  wykonał  co  najmniej  90%  manewrów  i  nie  stwarza  zagrożenia  dla 

ruchu drogowego.



Procedura uzyskania karty rowerowej 

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: 

1. Uczeń powinien pobrać z sekretariatu lub strony internetowej szkoły Arkusz zaliczeń ucznia 

(załącznik nr 1).  

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

3. Uzyskać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej. Wpis ten jest 

jednocześnie oświadczeniem rodzica lub opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wydania dokumentu.  

4. Uzyskać pozytywną opinię (wpis) nauczyciela wychowawcy (na podstawie obserwacji 

zachowań ucznia). 

5. Najpóźniej na 3 dni przed egzaminem należy złożyć w sekretariacie lub u wychowawcy 

wypełniony Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym 

podpisanych na odwrocie. W przypadku niezłożenia arkusza w terminie uczeń nie 

zostanie dopuszczony do egzaminu na kartę rowerową.  

6. W terminach wyznaczonych przez szkołę uczeń powinien przystąpić do egzaminu 

teoretycznego i praktycznego oraz uzyskać potwierdzenie wyników pozytywnych w formie 

podpisów osób upoważnionych.  

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

kartę rowerową.  

8. Szkoła prowadzi rejestr wydawanych kart.  

9. W przypadku zgubienia karty uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą 

o wydanie duplikatu.  



Załącznik nr 1 

 
 

ARKUSZ ZALICZENIA UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ 

ROWEROWĄ 

 
 

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

 
 

Data urodzenia.................................................klasa..................................................................... 

 
 

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

 
 

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

 
  

Podpisy rodziców, nauczycieli 

lub innych upoważnionych osób 

 
Uwagi 

 

1 
Opinia nauczyciela (wychowawcy) na 

podstawie obserwacji zachowań ucznia 

  

 

2 

 

Zgoda rodziców lub opiekunów 

na wydanie karty rowerowej 

  

 

3 

 

Wiadomości teoretyczne 

  

 

4 

 

Obsługa techniczna roweru 

  

 

5 

 

Umiejętności praktyczne 

z uwzględnieniem zasad ruchu 

drogowego 

  

 

6 

 

Pomoc przedlekarska 

  

 

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

 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
 

 

 

MEN – VI/28 

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

...... 
(pieczęć , podpis) 


