
PROCEDURA UZYSKANIA 

KARTY ROWEROWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLIŃCU 

 

 

Podstawa prawna: 

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). 

 

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami 

i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat. 

2. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: 

- nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły 

Nauczycielem wychowania komunikacyjnego jest nauczyciel realizujący tę 

problematykę zgodnie z przyjętymi przez szkołę programami czyli nauczyciel 

przedmiotu technika z wykształceniem kierunkowym, bowiem w podstawie 

programowej tego przedmiotu mówi się o uzyskiwaniu przez uczniów karty rowerowej 

o zagadnieniach ruchu drogowego. 

 

- policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. 

 

2. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów (Art.109 ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym) 

odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu 

technika z pięciu działów tematycznych (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, 

zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc). 

3. Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

4. Miejsce i termin zdawania egzaminu określa dyrektor szkoły i informuje o tym 

egzaminowanych za pośrednictwem koordynatora przeprowadzającego egzamin. Termin 

egzaminu teoretycznego odbywa się najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem egzaminu 

praktycznego. 

5. Test pisany na egzaminie teoretycznym musi być samodzielną pracą egzaminowanego. 

6. Tematyka egzaminu teoretycznego obejmuje: 

- postępowanie wobec pieszych 

- podstawowe manewry na drodze 

- znaki i sygnały drogowe 

- pierwszeństwo przejazdu 

- wyposażenie i obsługę roweru 

- czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo 

- elementy pomocy przedmedycznej. 

7. Za zdany egzamin w części teoretycznej uważa się udzielenie przez zdającego 80% 

poprawnych odpowiedzi. Test składa się z 25 pytań i polega na wybraniu jednej z trzech 

możliwych odpowiedzi. Czas trwania części teoretycznej egzaminu dla uczniów wynosi 35 

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

egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań. 

 

8. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu teoretycznego, mogą jednorazowo zdawać egzamin 
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poprawkowy, w tydzień po egzaminie właściwym, na którym obowiązują takie same zasady, 

jak na egzaminie właściwym. 

9. Egzaminowani, którzy pomyślnie zaliczą część teoretyczną mogą przystąpić do części 

praktycznej. 

10. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 

- przygotowania roweru do jazdy, 

- pozycji kierującego na pojeździe, 

- upewnienia się o możliwości jazdy, 

- upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, 

- płynnego ruszania z miejsca, 

- hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu. 

11. Egzaminowani do egzaminu praktycznego przystępują na własnym, lub użyczonym 

rowerze, który spełnia wymogi techniczne. 

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

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

13. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły. 

12. Rejestr wydanych kart rowerowych przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia 

przez ucznia 18 lat.  

19. Rejestr kart zawiera:  

imię i nazwisko ucznia/uczennicy  

numer seryjny druku karty  

numer kolejny karty  

data wydania  

poświadczenie odbioru (podpis) ucznia/uczennicy  

20. Sekretarz szkoły przydziela kolejny numer karty/rok/R, np.12/2021/R  

 

 

 

 

 


