
PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RZUCHOWIE 
 

 
1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami 

i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest podpisana osobiście zgoda rodziców ucznia 

pozwalająca uczestniczyć w egzaminie na kartę rowerową (arkusz zaliczeń-Załącznik nr1). 

3. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów (wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r w sprawie uzyskiwania karty rowerowej 

na podst. art.42 ust.1) odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania 

komunikacyjnego na lekcjach techniki i wychowania fizycznego, z pięciu działów 

tematycznych: ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady poruszania się 

na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc. Kwalifikacje uczniów 

dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu 

drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne 

przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor. 

4. Wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych, zadań 

wytwórczych (połączonych z technicznymi), ćwiczeń w pracowni szkolnej oraz zajęć 

praktycznych ( jazda rowerem). 

5. Egzamin na kartę rowerowa składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

6. Miejsce i termin zdawania egzaminu określa dyrektor szkoły i informuje o tym 

egzaminowanych za pośrednictwem koordynatora przeprowadzającego egzamin. 

Termin egzaminu teoretycznego odbędzie się najpóźniej na dwa tygodnie przed 

terminem egzaminu praktycznego. 

7. Test pisemny na egzaminie teoretycznym musi być samodzielną pracą egzaminowanego. 

8. Tematyka egzaminu teoretycznego obejmuje: 

a. postępowanie wobec pieszych 

b. podstawowe manewry na drodze 

c. znaki i sygnały drogowe 

d. pierwszeństwo przejazdu 

e. wyposażenie i obsługę roweru 

f. czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo 

g. elementy pomocy przedmedycznej. 

9. Za zdany egzamin w części teoretycznej uważa się udzielenie przez zdającego 80% 

poprawnych odpowiedzi. 

10. W części teoretycznej testu pytania są jednokrotnego wyboru. 

11. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu teoretycznego, mogą jednorazowo zdawać egzamin 

poprawkowy, w tydzień po egzaminie właściwym, na którym obowiązują takie same 

zasady, jak na egzaminie właściwym. 



12. Egzaminowani, którzy pomyślnie zaliczą część teoretyczną oraz wykażą się pozytywną 

opinią wychowawców (dotyczącą właściwego rozwoju emocjonalnego oraz świadomego 

podporządkowania się regulaminom), mogą przystąpić do części praktycznej. 

13. Test praktyczny, przeprowadzany przez nauczyciela i policjantów z sekcji ruchu 

drogowego polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 

a. przygotowania roweru do jazdy, 

b. pozycji kierującego na pojeździe, 

c. upewnienia się o możliwości jazdy, 

d. upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, 

e. płynnego ruszania z miejsca, 

f. przejazdu toru przeszkód, 

g. hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu. 

14. Egzaminowani do egzaminu praktycznego przystępują na własnym lub szkolnym rowerze, 

który spełnia wymogi techniczne. 

15. 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. 

16. Egzaminowani, którzy w danym roku kalendarzowym nie wykonają wszystkich czynności 

związanych z otrzymanie karty rowerowej, w przyszłym roku egzaminacyjnym 

rozpoczynają procedurę uzyskania karty rowerowej od początku. 

17. Udokumentowania spełnienia   wymagań   uzyskania   karty   rowerowej   dokonuje   się 

w arkuszu zaliczeń (Załącznik nr1). 

18. Aby otrzymać kartę rowerową uczeń musi posiadać uzupełniony arkusz zaliczeń, 

podpisane zdjęcie legitymacyjne ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). 

19. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie 

uczniom kartę rowerową na drukach wg wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu 

Ministra transportu i gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r w sprawie wzorów 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2013r Poz.512) 

20. W przypadku zgubienia karty rowerowej uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie 

z prośbą o wydanie duplikatu i wnosi opłatę określoną w Procedurze wydawania 

duplikatów, świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych. 


