
 

Regulamin uzyskania karty rowerowej 
w Szkole Podstawowej  

im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie 
 

Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, 
poz.602 z późn. zm.)  
 
1. Warunki uzyskania karty rowerowej:  
a) ukończone 10 lat,  

b) pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań 
ucznia,  

c) zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, która jest 
jednocześnie deklaracją braku przeciwskazań zdrowotnych do 
przeprowadzenia egzaminu i wydania karty, 

d) zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,  

e) oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz 
aktualnego zdjęcia legitymacyjnego.  
 
2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.  
 
3. Egzamin składa się z dwóch części:  
a) teoretycznej,  

b) praktycznej.  
 
4. Każdy uczeń chcący zdawać egzamin zobowiązany jest do opanowania 
wiadomości z zakresu Prawa o Ruchu Drogowym w ramach przedmiotu 
zajęcia techniczne. 
 
5. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.  
 
6. Egzamin na kartę rowerową przeprowadzany jest w czasie zarządzonym 
przez Dyrektora szkoły. Najczęściej jest to koniec roku szkolnego (miesiące: 
maj, czerwiec) 
 
7. Egzamin przeprowadza osoba posiadająca do tego uprawnienia. 
 
8. Test (część teoretyczna) zawiera pytania o następującej tematyce:  

 znaki i sygnały drogowe, 
 manewry na drodze, 
 czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo 
 typowe sytuacje drogowe  (skrzyżowania) 
 wyposażenie roweru i obsługa 
 pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 



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

 pozycji kierującego na pojeździe, 
 możliwości jazdy, 
 możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, 
 przejazdu "ósemki" lub slalomu nie podpierając się nogami, 
 wyjazd z ulicy podporządkowanej, 
 hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu. 

 
10. Za pozytywnie zdany egzamin uważa się udzielenie przez ucznia 80 % 
poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny. Zgodnie z 
wytycznymi dokumentu: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty 
rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512). 
 
11. Uczeń ma prawo do jednej poprawki z części teoretycznej w terminie 
wyznaczonym przez osobę egzaminującą.  
 
12. Uczeń, który nie uzyskał karty rowerowej w danym roku szkolnym 
może przystąpić do egzaminu w roku następnym (do momentu ukończenia 
przez ucznia szkoły podstawowej).  
 
13. Podstawą do wydania karty rowerowej jest karta zaliczeń ucznia 
złożona w sekretariacie szkoły. Do karty należy dołączyć jedno zdjęcie 
legitymacyjne podpisane na odwrocie.  
 
14. Rejestr wydanych kart rowerowych przechowywany jest w szkole do 
czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.  
 
15. W przypadku zagubienia karty rowerowej szkoła wydaje nieodpłatnie 

na podstawie rejestru kart duplikat karty (dotyczy osób poniżej 18 lat). 

 

Regulamin obowiązuje od 04 lutego 2019 r. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ 

 ROWEROWĄ 

 
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................. 
 
Data urodzenia ................................................................ Klasa ....................................... ........... 
 
Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza   Miejscowość: Konstantynów 
 
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) 
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