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Procedura uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 53 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 5.01.2011 roku – o kierujących pojazdami (Dz.U.2011, Nr.30, poz.151); 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

12.04.2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512). 

 

I. Zgodnie z Ustaleniami w sprawie przygotowywania uczniów do uzyskania karty rowerowej 

w szkole podpisanymi do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo 

Transportu i Gospodarki  Morskiej  oraz przez Komendę Główną Policji w marcu 1998 r. 

oraz zgodnie  z zapisami  dotyczącym szkół  w ustawie  Prawo o ruchu drogowym: Ustawa 

prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr.98, poz. 602 z późn. zm.) – kartę rowerową 

może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany 

wiek – 10 lat. 

II. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel 

wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły- nauczyciel przedmiotu 

technika.  

Kwalifikacje uczniów ubiegających się o kartę rowerową są sprawdzane w czasie zajęć 

z wychowania komunikacyjnego,  w trakcie lekcji techniki (Art.109 ust. 4 ustawy Prawo  

o ruchu drogowym).  

Praktyczna nauka jazdy rowerem jest w obowiązku rodziców. 

Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu 

zaliczeń (załącznik nr 1). 

III. Egzamin składa się z dwóch części: 

 teoretycznej 

 praktycznej 

 

IV. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się  

z 20 pytań, sprawdzającego wiedzę z zakresu znajomości znaków, sygnałów i przepisów 

ruchu drogowego, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości  

z pierwszej pomocy. Uczeń ma prawo do jednej poprawki testu w terminie 7 dni. Jeżeli 

wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń nie zdaje testu i nie przystępuje do 

egzaminu  praktycznego. Czas trwania testu – 40 minut. Po zaliczeniu testu uczeń 

przystępuje do  egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze. 

V.  Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań: 

 przygotowanie roweru do jazdy i ruszanie z miejsca, 

 jazda do przodu po prostej, 

 wykonywanie manewrów – skręcanie w prawo, w lewo i zawracanie, 

 jazda slalomem, 

 hamowanie i zatrzymywanie roweru. 

 

Egzamin praktyczny odbywać się będzie na boisku szkolnym, uczniowie muszą jechać na 

rowerach sprawnych technicznie i posiadających obowiązkowe wyposażenie roweru. 
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VI. Wyniki części teoretycznej i praktycznej egzaminu zapisuje się w arkuszu zaliczeniowym. 

VII. Przed przystąpieniem do egzaminu uczeń ma obowiązek przekazania nauczycielowi 

wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych i wychowawcę  arkusz zaliczeń  

z potwierdzoną zgodą na przystąpienie do zdobywania karty rowerowej oraz zdjęcie 

aktualne (do legitymacji). 

VIII. Po zakończeniu egzaminu nauczyciel techniki przekazuje do sekretariatu szkoły wszystkie 

arkusze zaliczeń tych uczniów, którzy uzyskali wynik pozytywny i mogą otrzymać kartę 

rowerową. 

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

kartę rowerową. Rejestr wydanych kart jest prowadzony i przechowywany  

w sekretariacie szkoły.  

X. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty rowerowej rodzic składa w sekretariacie 

szkoły podanie z prośbą o wydanie jej duplikatu.   

 

XI. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej: 

 

  Uczeń: 

 

1. Bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako rowerzysta.  

2. Zna i prawidłowo interpretuje znaki drogowe. 

3. Zna i prawidłowo interpretuje sygnały drogowe. 

4. Wie, gdzie można jeździć na rowerze a gdzie robić tego nie wolno. 

5. Zna i stosuje zasady ruchu drogowego:  

- zasadę ruchu prawostronnego – poruszania się prawą stroną drogi 

- zasadę „prawej ręki” – ustępowania pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej 

strony. 

6. Ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę 

ograniczonego zaufania. 

7. Prawidłowo wykonuje manewry skrętu w lewo oraz w prawo. 

8. Prawidłowo wykonuje manewr włączania się do ruchu. 

9. Prawidłowo wykonuje manewr zawracania. 

10. Prawidłowo wykonuje manewr zmiany pasa ruchu 

11. Prawidłowo wykonuje manewry omijania i wymijania. 

12. Prawidłowo wykonuje manewr wyprzedzania. 

13. Potrafi wyregulować rower – ustawić wysokość siodełka i kierownicy. 

14. Potrafi nasmarować i naoliwić części ruchome roweru, napompować koła. 

15. Umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru. 

16. Przygotowuje rower do jazdy. 

17. Umie opatrzyć niewielką ranę, wezwać pomoc – karetkę pogotowia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


