
PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. ALBIŃSKIEJ – WÓJCIK W KRĘPCU 

 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151) 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 

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

II. Cel działań edukacyjnych 

Głównym celem przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową oraz działań 

edukacyjnych z nim związanych w szkole jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego 

i świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym, dbałości o własne bezpieczeństwo, życie i 

zdrowie. 

III. Treści edukacyjne 

Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu 

TECHNIKA w postaci zajęć teoretycznych w klasie IV. Uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na 

temat obowiązkowych przepisów, znaków drogowych, udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, umożliwiającą zdobycie karty rowerowej. 

IV. Warunki uzyskania KARTY ROWEROWEJ 

1. Koordynatorem całości działań jest nauczyciel techniki, posiadający specjalistyczne 
przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. 

2. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie przygotowywani są na zajęciach z wychowania 
komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika.  

3. O wydanie karty rowerowej może ubiegać się każdy uczeń szkoły (również z roczników 
starszych), który wyraża chęć jej uzyskania, ma ukończone 10 lat i wykazał się niezbędnymi 
kwalifikacjami. 

4. Do egzaminu, za pisemną zgodą obojga rodziców, może przystąpić uczeń, któremu do 
ukończenia 10 roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje się 
jednak dopiero z dniem ukończenia 10 lat. 

5. Uczeń powinien:  

 pobrać od nauczyciela zajęć technicznych ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA; 

 wypełnić czytelnie swoje dane osobowe; 
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 uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia, 
uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej; 

 zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie z wypełnionym 
arkuszem zaliczeń ucznia; 

 przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie 
może przeprowadzić nauczyciel wychowania fizycznego, EDB, biologii lub przyrody 
oraz nauczyciel prowadzący zajęcia przygotowujące do zdobywania karty rowerowej, 
ratownicy medyczni, pielęgniarka lub pracownicy straży pożarnej); 

 przystąpić do egzaminu teoretycznego; 

 po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej, przystąpić do egzaminu praktycznego na 
placu manewrowym; 

 po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dostarczyć zdjęcie legitymacyjne. 

6. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom 
kartę rowerową. 

V. Egzamin 

1. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.  

2. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:  

 EGZAMIN TEORETYCZNY  

 odbędzie się w terminie ogłoszonym przez nauczyciela techniki w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły; 

 przeprowadzony będzie w formie testu, składającego się z 20 pytań, pozytywny wynik 

testu dopuszcza 4 błędy (80% poprawnych odpowiedzi); 

 obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności:  

 znaków i sygnałów drogowych,  

 zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,  

 zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach,  

 zasad wykonywania manewrów,  

 zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego, którego termin ogłosi dyrektor szkoły. 

 EGZAMIN PRAKTYCZNY  

 odbywa się na boisku szkolnym; 

 termin egzaminu ogłosi nauczyciel techniki w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 



 egzamin polegać będzie na przejechanie placu manewrowego w określonej kolejności i 

wykonaniu zadań sprawdzających następujące umiejętności:  

 ruszanie z terenu płaskiego 

 jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”) 

 jazda po wyznaczonym torze 

 prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach 

 prawidłowe wykonywanie i sygnalizowanie manewrów 

 właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe 

 uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z rowerem wzorcowo przygotowanym do 

użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym; 

 dopuszcza się udział w egzaminie z pożyczonym rowerem (np. od kolegi) pod 

warunkiem, że ustawienia sprzętu będą właściwe do wzrostu ucznia; 

 praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez 

uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych. 
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