
Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach 

 
 
Podstawa prawna:  

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty 
rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).  
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, 
Nr 30, poz. 151). 
 
I. Cel działań edukacyjnych  
Głównym celem przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową oraz działań edukacyjnych z 
nim związanych w szkole jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego 
uczestniczenia w ruchu drogowym, dbałości o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.  
 
II. Treści edukacyjne:  
Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu Technika w 
postaci zajęć teoretycznych w klasie IV : uczniowie zdobywają wiedzę na temat 
obowiązkowych przepisów, znaków drogowych, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej umożliwiającą zdobycie karty rowerowej.  
 
III. Warunki uzyskania KARTY ROWEROWEJ  
1. Koordynatorem całości działań jest nauczyciel techniki posiadający specjalistyczne 
przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego 
 
2. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie przygotowywani są na zajęciach z wychowania 
komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika.  
 
3. O wydanie karty rowerowej może ubiegać się każdy uczeń szkoły (również z roczników 
starszych), który wyraża chęć jej uzyskania o ile ma ukończone 10 lat  nie później niż w 
dniu egzaminu. 
 
4. Uczeń powinien:  

   1) pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia,  

   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 w wyznaczonym terminie z      
wypełnionym arkuszem zaliczeń ucznia,  

   6) przystąpić do testu teoretycznego,  

   7) po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej, przystąpić do sprawdzianu praktycznego 
z jazdy na rowerze na placu manewrowym,  

   8) po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dostarczyć zdjęcie legitymacyjne 
 
5. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie 
uczniom kartę rowerową.  
 
 
 
 
 



IV. Egzamin.  
1. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.  
 
2. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:  

1) egzamin teoretyczny odbędzie się w terminie ogłoszonym przez nauczyciela techniki w 
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  

   2) przeprowadzony będzie w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 
pytań, pozytywny wynik testu dopuszcza 5 błędów,  

   3) uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego, którego termin ogłosi dyrektor szkoły  

   4) uczeń spóźniony nie zostanie wpuszczony do sali egzaminacyjnej.  

   5) egzamin trwa 35 min.  

   6) obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności:  

   a) znaków i sygnałów drogowych,  

   b) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,  

   c) zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach,  

   d) zasad wykonywania manewrów,  

   e) zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 
   1) egzamin praktyczny odbędzie się na boisku szkolnym, 

   2) termin egzaminu ogłosi nauczyciel techniki w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  

   3) egzamin polegać będzie na przejechanie placu manewrowego w określonej kolejności i 
wykonaniu zadań sprawdzających następujące umiejętności:  

   a) ruszanie z miejsca 

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

   c) jazda po wyznaczonym torze,  

   d) prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,  

   e) prawidłowe wykonywanie i sygnalizowanie manewrów,  

   f) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.  
 
3. Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z rowerem wzorcowo przygotowanym do 
użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym oraz posiadając kask ochronny 
 
4. Uczniowie mają 2 próby na wykonanie zadań/przejechanie placu.  
 
5. Zanim przystąpią do prób mogą przez 10 min. ćwiczyć zadania.  
 
 
6. Pozytywny wynik części praktycznej dopuszcza 1 błąd.  
 
7. W razie niesprzyjających warunków pogodowych, szkoła ma prawo odwołać egzamin 
praktyczny i ustalić inny termin jego przeprowadzenia.  
 
 
 
V. Komisja egzaminacyjna.  
 
1. Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Szkoły.  
 
2. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu na podstawie 
arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodne z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej procedury.  



 
 
 
 
VI. Składanie dokumentacji.  
1. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem u 
nauczyciela techniki. Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia oraz listę uczniów, którzy 
spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej do sekretariatu szkoły. Arkusze zaliczeń i 
testy przechowuje nauczyciel techniki. Czas przechowywania – cały rok szkolny. 
 
2. Karty rowerowe wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń 
potwierdzającego zdobycie i potwierdzenie znajomości obowiązującej wiedzy i umiejętności.  
 
3. Fakt wydania karty odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.  
 
 
Szkolny koordynator: Elżbieta Zelek-Hebda 
 


