
Regulamin uzyskania karty rowerowej  

Podstawy prawne: 

 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r.  

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. z poźń. 

zmianami. 

 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późn. zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w 

porozumieniu z MEN z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

1. Uczniowie w klasie piątej przygotowywani są do uzyskania karty rowerowej w ramach 
zajęć technicznych  i oceniani są  zgodnie z WSO. 
 

2. Zakres treści nauczania obejmuje:  przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się 

rowerzysty w ruchu drogowym, znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystę, 

technika jazdy rowerem, bezpieczne wykonywanie manewrów, bezpieczne zachowanie 

rowerzysty w miejscach szczególnie niebezpiecznych, zasady i umiejętność  

bezpiecznego przejazdu przez skrzyżowanie, kulturalne i partnerskie zachowania 

rowerzysty na drodze oraz postępowanie w miejscu wypadku. 

3. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności dokonuje się w formie egzaminu  składającego  

się: 

a) z części teoretycznej przeprowadzanej w sali lekcyjnej w formie testu 
jednokrotnego wyboru, 

b) z części praktycznej przeprowadzanej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły  podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie umiejętności praktycznych. 
 

4. Egzamin teoretyczny i praktyczny przeprowadza nauczyciel posiadający specjalistyczne 

przygotowanie z zakresu ruchu drogowego.  W egzaminie w ramach współpracy mogą 

uczestniczyć Straż Miejska czy Policja. 

5. Egzamin przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6. Wynik egzaminu teoretycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń uzyska co 

najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. 

7. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie egzaminu 

teoretycznego. 

8. Wynik z części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń  wykonał 90% 

manewrów i nie stwarzał zagrożenia dla ruchu drogowego. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu w danym roku szkolnym, może do niego przystąpić w 

roku następnym (do momentu ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej). 



10. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły uczniowi, który ukończył 

wymagany przepisami ustawy wiek, tj. 10 lat i  zdał egzamin  teoretyczny                              

i praktyczny.  

11. W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych i przechowywany jest on 

przez okres 8 lat. 

12. Przechowywana jest dokumentacja w postaci  wypełnionych arkuszy zaliczeń uczniów, 

którzy uzyskali kartę rowerową.  

13. W przypadku utraty karty rowerowej szkoła wydaje nieodpłatnie na podstawie rejestru 

kart duplikat karty. 

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą 

procedurą: 

1. Uczeń powinien pobrać Arkusz zaliczeń od nauczyciela posiadającego specjalistyczne 

przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego  (najczęściej jest to nauczyciel zajęć technicznych). 

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna. 

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie z wypełnionym 

Arkuszem zaliczeń ucznia. 

6. Przystąpić do egzaminu teoretycznego. 

7. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do egzaminu 

praktycznego. 

8. Po zaliczeniu egzaminu praktycznego dostarczyć nauczycielowi zajęć technicznych aktualne 

zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. 

9. Uczeń otrzymuje kartę rowerową, którą wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego 

Arkusza zaliczeń. 

                                                    

                                                    Opracowała: Małgorzata Wajda – nauczyciel zajęć technicznych 


