
ZASADY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEGO DOMINIKA SAVIO W LUBINIE 

 

Podstawa prawna :  

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

 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 - z dnia 20 czerwca 1997 r. – Dz.U.1997 Nr 98 poz. 602 

z póź. zm.). 

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami 

i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. 

 

Głównym celem wychowania komunikacyjnego w szkole jest przygotowanie uczniów do 

odpowiedzialnego i świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym, dbałości o 

bezpieczeństwo, życie i zdrowie własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. 

 

PRZYGOTOWANIE 

 

1. W uzyskaniu karty rowerowej wspierają ucznia rodzice, nauczyciel techniki, wychowawcy 

oraz pielęgniarka szkolna.  

2. Koordynatorem całości działań jest nauczyciel przedmiotu: technika.  

3. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy IV, głównie na 

zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika oraz we własnym 

zakresie. 

 

EGZAMIN 

 

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

egzaminu ukończyli 10 lat i brali udział w zajęciach wychowania komunikacyjnego.  

2. W szczególnych wypadkach do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas starszych, 

którzy ukończyli 10 lat i samodzielnie odbyli przygotowania.  

3. Do egzaminu za zgodą obojga rodziców może przystąpić uczeń, któremu do ukończenia 10 

roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje mu się jednak 

dopiero z dniem ukończenia 10 lat. 

4. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie 

Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.  

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

o uzyskanie karty rowerowej.  

6. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje: 

nauczyciel techniki, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.  

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

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

zawiera pytania o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, 

typowe sytuacje drogowe pierwsza pomoc ofiarom wypadków.  

9. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy 

udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 35 minut.  

10. W przypadku nie zaliczenia testu teoretycznego, uczeń może przystąpić do egzaminu na 

kartę rowerową w następnym roku szkolnym.  



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

na rowerze.  

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

-pozycji kierującego na pojeździe, -upewnienia się o możliwości jazdy, -upewnienia się 

o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, -przejazdu "ósemki" bez 

najeżdżania na linię, i nie podpierając się nogami, -hamowania i zatrzymania pojazdu 

w określonym miejscu.  

13. Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie w wyznaczonym terminie 

(koniec maja – początek czerwca) na odpowiednio przygotowanym boisku szkolnym, placu 

manewrowym, w obecności komisji egzaminacyjnej.  

14. Czas trwania części praktycznej egzaminu: 10 min. 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. 

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

przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. Jeżeli szkoła nie posiada rowerów uczeń 

zobowiązany jest stawić się na egzamin z rowerem wzorcowo przygotowanym do użytku tj. 

sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym. 

16. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu i dołącza do 

niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową. 

17. Skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą: nauczyciel posiadający specjalistyczne 

przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, nauczyciel informatyki, wychowawca klasy. 

 

 

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:  

1. Uczeń powinien uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących 

do zaliczeń.  

2. Uczeń powinien pobrać ze strony szkoły Arkusz zaliczeń ucznia. (załącznik nr 1) 

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 własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym.  

9. Komisja egzaminacyjna przekazuje arkusze, zdjęcia oraz listę uczniów, którzy spełnili 

wymagania uzyskania karty rowerowej do sekretariatu szkoły. 

10. Arkusze zaliczeń przechowywane są w sekretariacie szkoły, zaś karty odpowiedzi 

przechowuje nauczyciel techniki. Karty odpowiedzi przechowywane są przez okres 1 roku 

szkolnego.  

11. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego Arkusza zaliczeń ucznia wydaje 

nieodpłatnie uczniom kartę rowerową. 

12. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart rowerowych.  

13. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej, uczeń składa w sekretariacie szkoły 

podanie z prośbą o wydanie duplikatu. Wtórnik wydawany jest nieodpłatnie. 

 

 



Zakres niezbędnych wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania Karty 

Rowerowej 

 

Wiadomości Uczeń: 

Poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów; 

Nazywa elementy drogi; Podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu 

drogowym; Podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru; Definiuje pojęcia 

dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem; Zna zasady pierwszeństwa 

przejazdu na skrzyżowaniach; Wyjaśnia wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na 

bezpieczeństwo; Wskazuje przyczyny powstawania wypadków; Objaśnia okoliczności 

wykonywania poszczególnych manewrów; Potrafi interpretować zasady zachowania 

szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania; Doskonale zna zasady prawidłowej jazdy 

rowerem’ Zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów; 

Potrafi objaśnić wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo; Potrafi wymienić 

prawidłowe i kulturalne zachowanie użytkowników dróg; Potrafi wymienić sposoby poprawy 

widoczności na drodze; Definiuje obowiązki uczestników ruchu drogowego wobec pojazdów 

uprzywilejowanych; Objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku. 

 

Umiejętności Uczeń: 

Prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów; 

Umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru; 

Wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru; Prawidłowo wykonuje 

czynności poprzedzające jazdę rowerem; Opanował właściwą technikę jazdy; Stosuje 

hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym; Opisuje cechy 

charakterystyczne drogi; Prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, 

wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu; Na skrzyżowaniu zachowuje się 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego; Ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną 

ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania; Potrafi właściwie zachować się 

w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonywania manewrów; 

Umie odróżnić zachowania uczestników ruchu drogowego zagrażające bezpieczeństwu; Umie 

scharakteryzować bezpieczną drogę; Umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących 

rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej; Umie przewidzieć skutki 

lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych; Wykrywa 

związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi 

(droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na 

drogach. 

  

 Opracowała: p. Renata Malec 
  



         Załącznik nr 1 

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie 

 

Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………… 

Klasa:……………. 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………… 

 

 

 1. 

Opinia nauczyciela wychowawcy na podstawie 

obserwacji ucznia 

 

 

 

 

 2. 

Zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na 

wydanie karty rowerowej, będąca potwierdzeniem 

przeciwwskazań zdrowotnych do wydania dziecku 

dokumentu. 

 

 

 

 3. 

Wiadomości 

Teoretyczne 

 

 

 

 4. 

Obsługa techniczna 

Roweru 

 

 

 

 

 5. 

Umiejętności praktyczne 

z uwzględnieniem 

zasad ruchu drogowego 

 

 

 

 6. 

Pomoc 

Przedlekarska 

 

 

 

W pkt. 1 – nauczyciel wychowawca wpisuje „nie ma przeciwwskazań do wydania karty” i 

składa czytelny podpis  

W pkt. 2 – rodzic lub opiekun wpisuje „ wyrażam zgodę na wydanie karty” i składa czytelny 

podpis W pkt. 3 – 6 wypełnia osoba uprawniona do przeprowadzenia egzaminu  

 

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

  

 

DYREKTOR SZKOŁY: 

 

 

Komisja egzaminacyjna:  

1.  

2. 

3. 


