
 

 

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie 

Podstawa prawna: 

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

zmianami)  

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w 

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

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

 

Regulamin obowiązuje od: 01.09.2018 r. 

§ 1. Uczniowie uprawnieni do uzyskania karty rowerowej  

1. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej. 

Na zajęciach technicznych uczniowie przygotowywani są z zakresu: 

1) znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego 

obowiązujących pieszych i rowerzystów, 

2) obowiązkowego wyposażenia roweru i obsługi technicznej roweru, 

3) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

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

ukończyli 10 lat.  

3. Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest spełnienie wymagań określonych w § 2 i pozytywne 

zdanie egzaminu na kartę rowerową opisanego w § 3  

 

 

§ 2. Procedura uzyskania karty rowerowej  

 

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia. (załącznik nr 1) 

i : 

a) wypełnić czytelnie swoje dane osobowe, 

b) uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna, 

c) uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.  

2. Uczeń powinien: 

a) zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie egzaminu z 

wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym 

opisanym z tyłu imieniem, nazwiskiem i klasą. W przypadku braku podpisu rodzica lub 

wychowawcy w Arkuszu zaliczeń ucznia, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty 

rowerowej.  

b) uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń,  

c) przystąpić do sprawdzianu teoretycznego, 

d) po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu 

praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym.  



 

 

3. Udokumentowania spełnienia wyżej wymienionych wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje 

się w Arkuszu zaliczeń ucznia. W rubryce: UWAGI nauczyciel/egzaminator zapisuje słownie 

„zaliczam” lub „nie zaliczam” i podpisuje się. 

4. Nauczyciel przekazuje arkusze zaliczeń, zdjęcia oraz listę uczniów, którzy spełnili wymagania 

uzyskania karty rowerowej do sekretariatu szkoły w przeciągu trzech dni od części praktycznej 

egzaminu.  

5. Dyrektor Szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową .  

6. Arkusze zaliczeń i testy przechowuje nauczyciel zajęć technicznych. Czas przechowywania  – cały 

rok szkolny. 

7. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie szkoły. 

8. Karta rowerowa jest wydawana  jest w sekretariacie szkoły w ciągu dwóch tygodni od pozytywnie 

zaliczonego egzaminu praktycznego.  

9. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty rowerowej wydanej przez szkołę 

rodzic/prawny opiekun ucznia składa w sekretariacie szkoły wniosek z prośbą o wydanie wtórnika 

karty rowerowej (zał. nr 2). Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie.  

10. Wtórnik karty rowerowej jest wydawany nieodpłatnie w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.  

 

§ 3. Egzamin na kartę rowerową  

 

1. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.  

2. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych i praktycznych w wyznaczonym 

terminie. Nauczyciel techniki ustala termin egzaminu z Dyrektorem Szkoły i podaje do wiadomości 

rodziców. 

3. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 

pytania o następującej tematyce:   

1) obowiązkowe wyposażenie roweru, 

2) znaki i sygnały drogowe, 

3) przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów, 

4) manewry na drodze, 

5) typowe sytuacje drogowe, 

6) pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 

4. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, z czego 5 pytań dotyczy pomocy 

przedlekarskiej. Aby zdać egzamin teoretyczny,  należy udzielić minimum 80% poprawnych 

odpowiedzi z testu. Czas trwania egzaminu to 35 minut. 

5. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może 

przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. 

6.  Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny, uczeń przystępuje do egzaminu w 

następnym roku szkolnym.  

7.  Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na 

rowerze.  

8. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:  

1) Upewnienia się o możliwości jazdy (przygotowanie do jazdy), 

2) Pozycji kierującego na pojeździe, 

3) Płynnego ruszania z miejsca na płaskim terenie, 

4) Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, 

5)  Jazda do przodu po prostej, 

6) Jazda po łukach w kształcie ósemki ( bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami). 



 

 

7) Hamowania i zatrzymania pojazdu w wyznaczonych miejscach.  

8) Właściwego reagowania  na znaki i sygnały drogowe. 

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

przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

10. Czas trwania części praktycznej egzaminu wynosi 10 minut. 

11. W razie niepowodzenia na części praktycznej uczeń ma prawo powtórnej próby zaliczenia testu 

praktycznego w innym terminie. 

12. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia co najmniej 80 % 

poprawnych odpowiedzi w obu częściach testu  i zdany test praktyczny co najmniej 90% poprawnie 

wykonanych manewrów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. nr 1 do Regulaminu Uzyskania Karty Rowerowej 

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

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

Data urodzenia ................................................................  

Klasa ..................................................    

Szkoła: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie  

Miejscowość ......................................  

Adres ucznia ................................................................................................................................ 

Lp   Podpis rodziców, 

nauczycieli lub innych 

upoważnionych osób 

Uwagi 

1.  Opinia nauczyciela (wychowawcy) na 

podstawie obserwacji zachowań ucznia
* 

 

 

 

 

2.  Zgoda rodziców lub opiekunów na 

wydanie karty rowerowej
** 

 

 

 

 

3.  Wiadomości teoretyczne
*** 

 

 

 

 

4.  Obsługa techniczna roweru  

 

 

 

5.  Umiejętności praktyczne z 

uwzględnieniem zasad ruchu 

drogowego 

  

6.  Pomoc przedlekarska  

 

 

*W pkt. 1 „Opinia nauczyciela-wychowawcy” wychowawca wpisuje „wyrażam zgodę” i podpisuje się. 

**W pkt. 2 „Zgoda rodziców” rodzic lub opiekun wpisuje „wyrażam zgodę” i podpisuje się. 

***W pkt. 3-6 wypełnia egzaminator wpisując „zaliczam” lub „nie zaliczam” lub „nie dopuszczony”, podając powód i 

podpisuje się. 

 

 

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

 

 

DYREKTOR SZKOŁY ........................................................  

(pieczęć, podpis) 

MEN – VI/28 

 



 

 

Zał. nr 2 do Regulaminu Uzyskania Karty Rowerowej 

 
………………………………… 

                                                 (miejscowość, data) 

………………………………………… 

(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

     (adres zamieszkania) 

 

        

       Dyrektor 

       Społecznej Szkoły Podstawowej  

im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie wtórnika karty rowerowej nr ….……………..  wydanej przez 

Społeczna Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie  

 

mojemu synowi/córce …………………………..………………………… ur. …………………..   
                                                                                      (imię i nazwisko)                                               (data urodzenia) 

 
zamieszkały/a …………………………………………….……………………………………….. 
                                                                                             (adres zamieszkania) 

ucznia/uczennicy klasy ………………….. .  

 

Jednocześnie informuję, że oryginał karty rowerowej został 

 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
     (podać okoliczności zniszczenia, zgubienia) 
 

 

 

       …………………………………….. 
               (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)    
 

 
Adnotacje szkoły: 

 

Wydano wtórnik karty rowerowej dnia ……………………………………. 

 
 

DYREKTOR SZKOŁY ........................................................  

(pieczęć, podpis) 


