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 Załącznik do zarządzenia nr  20/2022 

Dyrektora Szkoły z dnia 08 kwietnia 2022 r.  

 

Procedura uzyskania karty rowerowej 

w Szkole Podstawowej nr 3  z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. poz. 151). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512). 

 

 

Zasady uzyskiwania Karty rowerowej 

 

1. Dyrektor szkoły ustala formę, miejsce i czas egzaminu teoretycznego i praktycznego na 

Kartę rowerową. 

2. O terminie i miejscu egzaminu dzieci, rodzice / opiekunowie informowani są na co najmniej 

dwa tygodnie wcześniej ustnie lub pisemnie poprzez dziennik elektroniczny. 

3. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wymagany przepisami wiek 10 lat 

oraz wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami (wiedzą i umiejętnościami). 

4. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową może 

dokonać: 

1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego 

ukończone w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego; 

2) policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie 

z  zakresu ruchu drogowego; 

3) egzaminator, 

4) instruktor (nauki jazdy). 
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5. Uczniowie przygotowywani są do uzyskania karty rowerowej na zajęciach z „wychowania 

komunikacyjnego” w ramach przedmiotu zajęcia techniczne i oceniani zgodnie z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) i Przedmiotowym Systemem Oceniania 

(PSO) oraz wyżej wymienionymi podstawami prawnymi. 

6. W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają nauczyciele zajęć technicznych, 

wychowania fizycznego, wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna oraz rodzice / 

opiekunowie. 

7. Sprawdzenie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole, na lekcjach zajęć technicznych 

z  następujących działów tematycznych: ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, 

manewry w ruchu drogowym, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, zasady zachowania 

w miejscu wypadku drogowego, udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługa i wyposażenie 

roweru. 

8. Praktycznej jazdy na rowerze uczą dzieci rodzice / opiekunowie po zajęciach lekcyjnych.  

9. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi: 

1) otrzymać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji; 

2) otrzymać zgodę rodzica / opiekuna na ubieganie się i wyrobienie karty rowerowej; 

3) zaliczyć test sprawdzający wiedzę teoretyczną; 

4) wykazać się umiejętnościami praktycznymi w zakresie bezpiecznej jazdy na rowerze, z 

uwzględnieniem zasad ruchu drogowego; 

10. Udokumentowanie wymagań do uzyskania karty rowerowej dokonuje się w Arkuszu 

Zaliczeń, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej „Procedury”. 

11. Egzamin na Kartę rowerową składa się z dwóch części, tj.: 

1) części teoretycznej; 

2) części praktycznej. 

12. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru, który można 

zaliczyć uzyskując minimum 80% prawidłowych odpowiedzi. 

13. Do egzaminu praktycznego przystępuje uczeń, który uzyskał pozytywna ocenę z części 

teoretycznej egzaminu. 

14. Egzamin praktyczny składa się z / polega na:  

1) przygotowaniu roweru do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie; 

2) jazda do przodu po prostej i łukach; 

3) jazda po łukach w kształcie cyfry „8” tzw. ósemka; 

4) hamowanie i zatrzymywanie roweru w wyznaczonych miejscach; 
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5) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. 

15. Egzamin praktyczny odbywa się na boisku szkolnym lub przy niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych w sali gimnastycznej szkoły. 

16. Egzamin praktyczny może odbyć się również w innym miejscu niż określone w pkt. 15, po 

wcześniejszym jego zaakceptowaniu przez Dyrektora szkoły. 

17. Wynik części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo 

wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. 

18. Uczeń może przystąpić do egzaminu praktycznego na własnym rowerze wzorcowo 

przygotowanym,  posiadającym obowiązkowe wyposażenie wymagane dla takiego pojazdu i 

dostarczonym na egzamin przez ucznia lub rodzica / opiekuna. 

19. Uczeń składa wypełnioną zgodę, arkusz wraz ze zdjęciem (podpisane) u nauczyciela 

wychowawcy lub u innego nauczyciela posiadającego uprawnienia. 

20. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego Arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniowi 

kartę rowerową. 

21. W przypadku zagubienia, zniszczenia, itp. karty rowerowej, na podstawie pisemnego podania 

ucznia złożonego w sekretariacie szkoły, Dyrektor szkoły wydaje nieodpłatnie wtórnik tego 

dokumentu. 

 

 

 

Opracowanie:  Zatwierdził  

Angela Drwota  

Przemysław Piros  
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ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

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

 

Data urodzenia ................................................................ Klasa ................................................... 

 

Szkoła ............................................................................. Miejscowość ............................................ 

 

Adres 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) 


