
PROCEDURA  UZYSKANIA  KARTY  ROWEROWEJ 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki 

Wodnej z dn..  12.04 .2013 r. ,Dz.U.z 29.04.2013 r.poz. 512 §21 do §23 oraz 

wytycznych Wydziału Ruchu  Drogowego Komendy Stołecznej Policji  dot. zasad  
uzyskiwania Karty Rowerowej w szkole podstawowej. 

1. Kartę rowerową może  uzyskać uczeń szkoły , który wykazał się niezbędnymi 

kwalifikacjami i osiągnął  wymagany wiek: 10 lat w dniu zakończenia roku szkolnego. 

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

zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne.  

3. Umiejętności praktyczne  uczeń zdobywa we własnym zakresie pod kontrolą opiekunów 

prawnych poza zajęciami lekcyjnymi. 

4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby  ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciele 

posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. 

5. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi:  

uzyskać zgodę rodziców  ( opiekunów ) na wydanie  karty rowerowej potwierdzoną 

podpisem w arkuszu uzyskania karty rowerowej ,co jest jednoznaczne z zaaprobowaniem 

wszystkich , poniższych kroków jej uzyskania. 

 uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,  

 zaliczyć  test  sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego na 

min. 80%, 

 wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z 

uwzględnieniem zasad ruchu drogowego, 

 oddać (przed terminem wydania kart rowerowych w danym roku szkolnym)  arkusz 

zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz  zdjęcie  legitymacyjne. 

6. Egzamin teoretyczny odbywa  się w formie testu  jednokrotnego wyboru. Test  zawiera 

pytania  dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach oraz  wiadomości z pierwszej pomocy. 

Po sprawdzeniu test jest do wglądu na terenie szkoły dla ucznia lub jego opiekunów do 

dnia terminu wydania kart rowerowych w danym roku szkolnym (data wyszczególniona 

na arkuszu uzyskania karty rowerowej) 

  Uczeń  ma prawo  do dwóch poprawek testu. 

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu  następujących zadań egzaminacyjnych:            

 przygotowanie do jazdy i ruszanie z  miejsca na płaskim  terenie, 

 jazda  do przodu  po prostej  i łukach, 

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

 hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach, 

 właściwe  reagowanie na znaki i sygnały  drogowe 

 jazda z „jedną  ręką” 



7. Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w wyznaczonym terminie 

(koniec maja – początek czerwca) na odpowiednio przygotowanym szkolnym  placu 

manewrowym. 

Uczeń  zobowiązany jest stawić się na egzamin z  rowerem   przygotowanym do użytku tj. 

sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym. 

   

 W celu uzyskania karty rowerowej: 

 uczeń okazuje wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem nauczycielowi egzaminującemu. 

 Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia  opisane danymi ucznia  Dyrektorowi szkoły 

 Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie 

uczniom karty rowerowe. 

 Szkoła  prowadzi  rejestr  wydanych kart, który przechowywany  jest w szkole  do czasu 

osiągnięcia przez  ucznia  18 lat. 

 W przypadku zgubienia karty 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. 

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty  Rowerowej. 

1. Na zajęciach technicznych w klasie czwartej  uczniowie   poznają obowiązkowe przepisy 

i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej. 

2. Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu  

 Zajęcia Techniczne w postaci zajęć  teoretycznych  . Umiejętności praktyczne  uczeń 

zdobywa we własnym zakresie pod kontrolą opiekunów prawnych 

Uczeń: 

 prawidłowo określa znaki drogowe pionowe  i poziome dotyczące pieszych 

 i rowerzystów, 

 stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz  poleceń w ruchu drogowym, 

 prawidłowo wykonuje manewry: skrętu  w lewo, skrętu  w prawo,  wyprzedzania, 

omijania, wymijania, włączania się do ruchu,  zawracania, na skrzyżowaniu zachowuje 

się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

 ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę 

ograniczonego zaufania, 

 umie odróżnić  zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu, 

 umie scharakteryzować bezpieczną drogę, 

 

Egzamin praktyczny odbywa się tylko na rowerach jednośladowych. 

Przygotował :Tomasz Żak  ,Andrzej Wilczyński 


