
Procedura uzyskania karty rowerowej 
w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej 

w Józefowie

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  5  stycznia  2011r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (Dz.  U.  Nr  30,  poz.  151,  
z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, kartę rowerową może uzyskać osoba, która
wykazała się niezbędną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi i osiągnęła wymagany wiek:  10 lat.



Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  zakresie  podstawy  programowej  kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz z prawem o ruchu drogowym:

1.  Kartę  rowerową może uzyskać  osoba,  która wykazała się  niezbędnymi kwalifikacjami i  osiągnęła
wymagany wiek: 10 lat. 
2. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas IV i wyższych.
3. Sprawdzenia kwalifikacji teoretycznych osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel
zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego będący egzaminatorem.
4. Zgodnie z przyjętym programem nauczania wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci
zajęć teoretycznych podczas lekcji techniki w klasie IV i/lub V.
5.  Sprawdzanie  kwalifikacji  uczniów  odbywa  się  w  szkole  podczas  zajęć  z  wychowania
komunikacyjnego, na lekcjach techniki w ciągu roku szkolnego.
6.  Praktyczna  nauka  oraz  ćwiczenia  jazdy  rowerem  prowadzona  jest  indywidualnie  przez  uczniów
i ich rodziców/opiekunów.
7. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi: 

 uzyskać  pozytywną  opinię  wychowawcy  na  podstawie  obserwacji  
zachowań,

 uzyskać zgodę rodzica na wydanie karty rowerowej,
 znać zasady obsługi technicznej roweru,
 wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad

ruchu drogowego,
 uczestniczyć w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 zaliczyć  test  sprawdzający  wiadomości  teoretyczne  z  przepisów  ruchu  

drogowego, budowy i konserwacji roweru oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań (test zamknięty jednokrotnego wyboru). 
Uczeń rozwiązuje test zaznaczając „X - em” wybraną odpowiedź (A,B lub C) – tylko jedna odpowiedź
jest poprawna. Gdy uczeń pomyli się i będzie chciał zmienić swój wybór, błędną odpowiedź oznacza
„kółkiem”.
Czas trwania testu sprawdzającego - 40 min. 
Poprawne  odpowiedzi  na  co  najmniej  20  z  25  pytań  jest  równoznaczne  z  zaliczeniem  wiadomości
teoretycznych.  
W  przypadku  niezaliczenia  testu  sprawdzającego  wiadomości  teoretyczne,  uczniowi  umożliwia  się
poprawę  w ustalonym przez  nauczyciela  terminie  w analogiczny  sposób  jak  w terminie  pierwszym.

Do testu praktyczno-sprawnościowego w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora szkoły,   przystępuje
uczeń, który zaliczył pozytywnie test teoretyczny. W razie niepowodzenia uczeń ma prawo powtórnej
próby zaliczenia testu praktyczno-sprawnościowego w innym terminie. 

Egzaminatorem  przeprowadzającym  test  praktyczno  -  sprawnościowy  jest  nauczyciel  techniki
posiadający uprawnienia egzaminatora.

Uczniowie, którzy nie zaliczyli części teoretycznej lub praktycznej egzaminu oraz, którzy z przyczyn
niezależnych (zdrowotnych, losowych) nie  przystąpili  do egzaminu, mogą przystąpić do egzaminu w
terminie ustalonym z nauczycielem techniki. Dla nich zorganizowane zostaną egzaminy powtórkowe w
miarę możliwości organizacyjnych szkoły.



W  przypadku  niezaliczenia  testu  teoretycznego  lub  sprawnościowego,  uczeń  ma  
prawo  przystąpić  do  egzaminu  na  kartę  rowerową  w  nowym  roku  szkolnym  -  
zalicza ponownie zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. 

8.  Spełnienie wyżej wymienionych wymagań uzyskania karty rowerowej dokumentuje  się  w arkuszu
zaliczeń oraz protokole z egzaminu na kartę rowerową.
9. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów
prawnych arkusz wraz ze zdjęciem u nauczyciela techniki.
10.  Dyrektor  szkoły,  na  podstawie  wypełnionego  arkusza  zaliczeń,  wydaje
nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.
11. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart.
12.  W  przypadku  zgubienia  karty  uczeń  składa  w  sekretariacie  szkoły  podanie
z prośbą o wydanie duplikatu.

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej. 
Umiejętności 
Uczeń: 

 prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
 umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, 
 wie, jakie proste czynności należy wykonać w związku z codzienną obsługą roweru,
 prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
 opanował właściwą technikę jazdy,
 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, 
 sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki,
 na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
 ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego 

zaufania, 
 potrafi określić skutki błędnego wykonania manewrów, 
 umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu, 
 umie przewidzieć skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych, 
 określa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami 

pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na
drogach. 

Wiadomości 
Uczeń: 

 poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
 nazywa elementy drogi,
 podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym, 
 poprawnie wymienia obowiązkowe wyposażenie roweru,
 definiuje manewry wykonywane przez kierującego rowerem, 
 zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 wyjaśnia wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na bezpieczeństwo, 
 wskazuje przyczyny powstawania wypadków, 



 objaśnia okoliczności wykonywania poszczególnych manewrów, 
 zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki, 
 potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
 zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem, 
 zna przepisy dotyczące pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów, 
 potrafi objaśnić wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo, 
 potrafi wymienić prawidłowe i kulturalne zachowanie się użytkowników  dróg, 
 potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze, 
 definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych, 
 objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,
 wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych.

 
Załączniki: 
- wzór arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.



ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Imię i nazwisko ucznia .................................................….............................................................….…..

Data urodzenia ...............………. PESEL……….........…....................................... Klasa ..........……....

Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Józefowie

Adres domowy ucznia.......................................................................….................……...............……….

Lp Podpisy rodziców, nauczycieli lub
innych upoważnionych osób

Uwagi

1 Opinia nauczyciela
(wychowawcy) na podstawie 
obserwacji zachowań ucznia …………………………………...

      podpis wychowawcy

Wyrażam zgodę na ubieganie
się /wyrobienie karty

rowerowej

2 Zgoda rodziców lub opiekunów na
wydanie karty rowerowej

Wyrażam zgodę na ubieganie się
/wyrobienie karty rowerowej:

……………………………………..

……………………………………..
  podpisy rodziców/opiekunów *)

3 Brak przeciwwskazań 
medycznych ………………………………..…

…………………………………..
pieczęć i podpis lekarza lub podpis

rodziców/opiekunów *)

4 Wiadomości teoretyczne

…………………………………….
   podpis nauczyciela

Potwierdzam pozytywny wynik
egzaminu teoretycznego

5 Obsługa techniczna
roweru

…………………………………….
   podpis osoby egzaminującej

Potwierdzam pozytywny wynik
egzaminu praktycznego

6 Umiejętności praktyczne 
z uwzględnieniem zasad ruchu 
drogowego …………………………………….

   podpis osoby egzaminującej

Potwierdzam pozytywny wynik
egzaminu praktycznego

7 Pomoc przedlekarska

…………………………………….
   podpis nauczyciela

Potwierdzam znajomość
procedur przedmedycznych

*- możliwy jest podpis jednego z rodziców/opiekunów – w takim wypadku w uwagach należy dopisać adnotację „Biorę pełną 
odpowiedzialność”

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................

DYREKTOR SZKOŁY

.....................................................…
      (pieczęć, podpis)


