
 

 

 

 

Procedura ubiegania się o kartę rowerową 

w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  

z dnia 12 kwietnia 2013 r w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 r. poz. 512  

z późn. zm.). Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają wszyscy nauczyciele, w 

szczególności nauczyciele uczący zajęć technicznych, wychowania fizycznego oraz 

wychowawcy. 

2. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach 

przedmiotu zajęć technicznych, głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego. 

 

II. Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: 

1. Uczeń powinien pobrać w sekretariacie szkoły Arkusz zaliczeń ucznia (załącznik nr 1). 

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

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

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych nie później niż na dwa dni przed 

terminem egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym 

zdjęciem legitymacyjnym. 

6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń. 

7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. 

8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu 

praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym. 

9. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zgłosić się po upływie tygodnia od daty egzaminu, 

do sekretariatu szkoły, po odbiór karty rowerowej. 

 

III. 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, na dwa dni przed egzaminem złożyć 

wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem 

legitymacyjnym.  



3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o 

uzyskanie karty rowerowej.  

4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych 

w ramach lekcji zajęć technicznych lub innych z wychowania komunikacyjnego.  

5. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym 

terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej.  

6. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym 

terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim 

terminie.  

7. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu 

praktycznego z jazdy na rowerze.  

8. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym 

wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.  

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

wydawana jest karta rowerowa. 

 

IV. Egzamin: 

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

2. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.  

3. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. 

Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie 

znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach.  

4. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za 

pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów 

możliwych do uzyskania. 

5. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:    

a) przygotowanie roweru do jazdy 

b) ruszanie z terenu płaskiego i pod górkę 

c) jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”) 

d) jazda po wyznaczonym torze 

e) prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach właściwe 

reagowanie na znaki i sygnały drogowe. 



6. Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie w wyznaczonym terminie 

na odpowiednio przygotowanym placu manewrowym. 

7. 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. 

8. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową 

dokonuje: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu 

drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego 

ewentualnie przy współpracy z policjantem lub policjantem w stanie spoczynku, 

posiadającym specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;  

9. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności 

nauczyciela, rodzica lub opiekuna. 

10. Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z  rowerem wzorcowo przygotowanym 

do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym, lub skorzystać z 

roweru przygotowanego przez organizatora egzaminu.  

11. Nauczyciel egzaminujący sporządza protokół (załącznik nr 2) przeprowadzonego 

egzaminu i dołącza do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o 

kartę rowerową. Protokół przedkłada dyrektorowi szkoły. 

 

V. Wydawanie karty rowerowej: 

1. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora 

sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu. 

2. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły nie prędzej, jak po upływie 

tygodnia od czasu egzaminu. 

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

szkoły. 

4. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej zasady otrzymania duplikatu 

określa Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej  

i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku. 

 

  

 



Załącznik nr 1 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

 

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

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

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

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku 

Miejscowość: Stary Folwark 

Adres zamieszkania ucznia .......................................................................................................... 

  

  
 

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   

    

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

 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

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



Załącznik nr 2 

Protokół nr ……. 

z egzaminu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku 

ubiegających się o kartę rowerową 

 

1. Wyniki części teoretycznej przeprowadzonej dnia ……………………… 

L.p. Imię i nazwisko ucznia 
Ilość uzyskanych 

punktów/ procent 

Wynik 

(pozytywny/negatywny) 

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Wyniki części praktycznej egzaminu przeprowadzonej dnia ………………….. 

L.p. Imię i nazwisko ucznia 

Ilość pozytywnie 

wykonanych 

manewrów/ procent 

Czy stwarza 

zagrożenie dla 

ruchu drogowego 

(TAK/NIE) 

Wynik 

(pozytywny/negatywny) 

     

     

     

     

     
 

3. Lista uczniów, którzy otrzymali uprawnienia do odbioru kart rowerowych 

L.p. Imię i nazwisko ucznia 

  

  

  

  

  

 

Załączniki: arkusze zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową - ……… szt.. 

 

             

………………………..……………. 

            (data i podpis nauczyciela) 


