
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

w Szkole Podstawowej Nr 1 

im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej 

 

Uzyskanie karty rowerowej regulują: 

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

 Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 

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

Zgodnie z „Ustaleniami w sprawie przygotowywania uczniów szkoły podstawowej do 

uzyskania karty rowerowej w szkole” podpisanymi do realizacji przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej oraz przez Komendę Główną 

Policji w marcu 1998 r. oraz zgodnie z zapisami dotyczącymi szkół w ustawie Prawo o ruchu 

drogowym: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami 

i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat. 

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą  procedurą: 

1. Uzyskać pozytywne wyniki z wiadomości przygotowujących do zdobycia karty rowerowej. 

2. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki „Arkusz zaliczeń ucznia”. 

3. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

4. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna. 

5. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

6. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym „Arkuszem 

zaliczeń ucznia” oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. 

7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. 

8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu 

praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym. 

  

Warunki ubiegania się o kartę rowerową 

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu 

egzaminu ukończyli 10 lat. 

2. Treści, zgodne z podstawą programową, umożliwiające przygotowanie uczniów szkoły 

podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej są realizowane podczas lekcji 

techniki w klasie IV.  

3. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania 

komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu technika, w ciągu roku szkolnego z pięciu 

działów tematycznych (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady 

poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc). 

4. Praktyczna nauka jazdy rowerem jest w gestii rodziców. 

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

6. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru (w wersji 

papierowej lub elektronicznej on-line na stronie internetowej:  http://www.brd.edu.pl 

składającego się z 25 pytań. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych 

odpowiedzi. 

7. Czas trwania egzaminu wynosi 35 minut. 

8. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z 

jazdy na rowerze. 

9. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych na boisku 

szkolnym ewentualnie na placu manewrowym: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110300151&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2
http://www.brd.edu.pl/


Obsługa techniczna roweru: 
a. ustawienie wysokości siodełka, 

b. sprawdzenie hamulców, 

c. sprawdzenie ilości powietrza w oponach. 

Umiejętności praktyczne: 
d. przygotowanie do jazdy, 

e. ruszanie z miejsca na płaskim terenie, 

f. jazda wyznaczonym torem na wprost, na długości 5m,  między ustawionymi 

klockami w odległości 30 cm, 

g. jazda do przodu po łukach, 

h. omijanie, slalom wolny między pachołkami 

i. wykonanie ósemki, 

j. prawidłowy skręt w prawo lub lewo, zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy, 

k. upewnienie się czy można skręcić (odwrócenie głowy), 

l. płynne hamowanie, 

m. zatrzymanie roweru w określonym miejscu (stop), 

n. ogólne wrażenie (np. pewna jazda, podpieranie się nogami, upadek). 

10. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń prawidłowo 

wykonał co najmniej 80% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. 

11. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu praktycznego, uczeń może drugi raz wykonać 

jazdę. 

12. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu 

zaliczeń (Załącznik 1). W rubryce: UWAGI w punkcie 3, 4, 5 i 6 nauczyciel egzaminujący 

zapisuje słownie „zaliczono” oraz datę zaliczenia. 

13. Egzamin na kartę rowerową odbywa się na przełomie maja i czerwca. 

14. Szczegółową datę egzaminu ustala nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i 

podaje do wiadomości rodziców na stronie szkolnej, w zeszytach przedmiotowych z 

techniki. Rodzic potwierdza otrzymanie tej wiadomości własnoręcznym podpisem. 

15. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, 

uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Termin 

ustala nauczyciel techniki w porozumieniu z dyrektorem szkoły i ogłasza go na minimum 7 

dni przed egzaminem. 

16. W przypadku ponownego niezaliczenia sprawdzianu lub jazdy, uczeń może przystąpić do 

egzaminu w klasie piątej. Uczniowie z klas V-VIII muszą samodzielnie przygotować się do 

uzyskania karty rowerowej.  

17. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie 

przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

18. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, 

wydawana jest karta rowerowa. 

19. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie w ciągu 2 tygodni od 

czasu egzaminu. 

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

szkoły. 

21. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa w sekretariacie szkoły 

podanie z prośbą o wydanie duplikatu. 

22. Duplikat może być wydany do ukończenia 18 roku życia przez zdającego. 
 


