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REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56  

IM. HENRYKA SŁAWIKA W KATOWICACH 
 

I. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE UZYSKANIE KARTY ROWEROWEJ  

- 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) 

II. 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. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie ARKUSZ ZA-

LICZEŃ wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. 

3. W przypadku braku podpisu rodziców/opiekunów lub wychowawcy, uczeń nie 

może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej. 
4. Przygotowania teoretyczne do egzaminu odbywają się głównie na zajęciach 

z techniki oraz zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez nauczyciela. 

5. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie 

przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych. 

6. Egzamin na kartę rowerową przeprowadzany jest w czasie zarządzonym przez 

Dyrektora szkoły. Najczęściej są to miesiące: maj, czerwiec. 

7. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru. Test za-

wiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogo-

wych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej 

pomocy. 

8. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca 

egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. 
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9. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym ter-

minie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim 

terminie. 
10. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu prak-

tycznego z jazdy na rowerze. 

11. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:    

 przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca, 
  jazda do przodu po prostej i po łukach,  
  jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (ósemka), 
  hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,  
  właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. 
 prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo 

i w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu. 

Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z rowerem wzorcowo przygotowanym do 
użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym. 

 
12. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za 

pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% 

manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. 

13. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie 

uczniom karty rowerowe. 

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

czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.  

15. W przypadku zgubienia karty uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą 

o wydanie duplikatu.  

16. Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel zajęć technicznych. 

 

III. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:  

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia. 

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.  

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.  
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5. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arku-

szem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.  

6. Przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. 

8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu 

praktycznego z jazdy na własnym rowerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


