
ZASADY UBIEGANIA SI Ę O KARTĘ ROWEROWĄ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W DZIER ŻONIOWIE 

 

PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 

 z 2005r. Nr 108, poz. 908). 
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz.151 z 

późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2013 r., w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U.  

z 2013r. Nr 81 poz. 512). 
§ 1 

WARUNKI UBIEGANIA SI Ę O KARTĘ ROWEROWĄ 
  
1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy do dnia egzaminu 

ukończyli 10 lat. 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest pisemna zgoda rodzica/prawnego 

opiekuna i nauczyciela zajęć technicznych na arkuszu zaliczeń  (załącznik nr 1 dostępny na 

stronie internetowej lub u nauczyciela zajęć technicznych). Zgoda rodzica/prawnego 

opiekuna jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty 

rowerowej. 

3. Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową odbywa się w szkole podczas 

zajęć wychowania komunikacyjnego prowadzonych w ramach przedmiotu zajęcia 

techniczne.  

4. Uczniowie część praktyczną egzaminu na kartę rowerowa zdają na swoim rowerze 

posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym (wskazane jest 

posiadanie kasku). 

§ 2 
EGZAMIN NA KART Ę ROWEROWĄ  

 

1. Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel zajęć technicznych. 

2. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela czasie 

i miejscu. 

3. Egzamin składa się z: 

a. części teoretycznej - pytania testowe, 

b. części praktycznej - jazda rowerem. 

4. Tematyka egzaminu teoretycznego: 

− podstawowe manewry na drodze, 

− znaki i sygnały drogowe, 

− typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, 

skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym), 



− wyposażenie roweru i obsługa, 

− czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, 

− pierwsza pomoc. 

5. Warunkiem uzyskania zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie przez ucznia 80 

% poprawnych odpowiedzi. 

6. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego 

z jazdy na rowerze. 

7. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 

a. przestrzegania przepisów w ruchu drogowym 

b. umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności: 

− pozycja kierującego na pojeździe 

− upewnienie się o możliwości jazdy 

− płynne ruszanie z miejsca 

− upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy 

− płynna jazda po prostej i ósemce, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami 

hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu 

8. Jeśli uczeń nie przystąpił lub nie zaliczył egzaminu w pierwszym terminie, może przystąpić 

do jednego egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

9. Uczeń we własnym zakresie ma obowiązek nauczyć się jazdy na rowerze .  

10. Pojazd na miejsce egzaminu dostarcza osoba, która posiada uprawnienia do poruszania 

się nim po drogach publicznych i jest za niego odpowiedzialna. 

§ 3 

WYDANIE KARTY ROWEROWEJ  

1. Kartę rowerową wydaje się nieodpłatnie uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania 

egzaminacyjne do kierowania rowerem. 

2. Po odbiór karty rowerowej uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły w terminie nie 

wcześniejszym niż po upływie dwóch tygodni od dnia egzaminu. 

3. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie 

szkoły. 

4. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie 

o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła nie pobiera opłaty. 
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ARKUSZ ZALICZE Ń UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O KARTĘ ROWEROWĄ  

W ROKU SZKOLNYM 20…./20… 
 
Imię i nazwisko ....................................... ..................................................................... 

Data urodzenia .................................... ................... Klasa ......................... ................. 

Adres zamieszkania ................................ .................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

Wrażam/nie wyrażam zgodę/zgody na wydanie mojemu dziecku w klasie ...................  
                     klasa 

karty rowerowej. 
 
 
 
 
 
................................................                                    .................................................... 
                         Dyrektor szkoły                                                                               czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
Formularz 020/15/2008 

Lp.  Wyszczególni enie  Zaliczenie  

Tak/Nie*  

Podpis nauczyciela  

lub innej upowa żnionej  

osoby 

 

1.  

 

Opinia nauczyciela(wychowawcy) na 

podstawie obserwacji zachowań ucznia  

  

 

2.  

 

Wiadomości teoretyczne 

  

 

3. 

 

Obsługa techniczna  

  

 

4. 

 

Umiejętności praktyczne z 

uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 

  

 

5.  

 

Pomoc przedlekarska  
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