
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

w Szkole Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021, poz. 1212) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 

kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512) 

 

Osoby uprawnione do ubiegania się o uzyskanie karty rowerowej: 

 

Karta rowerowa może być wydana uczennicy/uczniowi, który: 

1. Posiada pisemną zgodę rodziców i wychowawcy klasy na wydanie karty rowerowej. 

2. Uzyskał/a pozytywny wynik egzaminu w części teoretycznej i praktycznej. 

3. W dniu egzaminu ma ukończone 10 lat. 

  

Procedura uzyskania karty rowerowej 

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą  procedurą: 

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki  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 techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arku-

szem zaliczeń ucznia. 

6. Przystąpić do egzaminu teoretycznego. 

7. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, przystąpić do części praktycznej 

z jazdy na rowerze  na placu manewrowym. 

  

Warunki ubiegania się o kartę rowerową 

1. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zali-

czeń.  

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

uzyskanie karty rowerowej. 

3. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych organizowanych w ramach lekcji 

techniki. 

4. Szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej odbywa się w wymiarze co 

najmniej 2 godzin lekcyjnych i jest organizowane przez osoby wskazane przez Dyrek-

tora Szkoły. 

5. Nauczyciel techniki ustala termin egzaminu teoretycznego z Dyrektorem Szkoły i po-

daje do wiadomości rodziców. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110300151&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2


6. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do egzaminu teoretycznego w pierw-

szym terminie, uczeń może przystąpić do jednego egzaminu  poprawkowego,  który 

wyznaczany jest nie później, niż po upływie 7 dni od terminu głównego. 

7. Uczeń zalicza egzamin teoretyczny jeśli uzyska min. 80% poprawnych odpowiedzi. 

8. Po zaliczeniu egzaminu  teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycz-

nego z jazdy na rowerze. 

9. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposa-

żenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

10. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych: 

a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie;  

b) jazda do przodu po prostej i łukach; 

c) jazda po łukach w kształcie cyfry 8 lub tzw. Łezki; 

d) hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach; 

e) prawidłowe  wykonywaniu manewrów na drodze (skręt  w prawo / lewo po 

właściwym zasygnalizowaniu ręką, zmiana kierunku jazdy). 

  

11. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, 

wydawana jest karta rowerowa. 

12. Karta rowerowa wydawana jest bezpłatnie w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 

363. 

13. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w Sekretaria-

cie Szkoły. 

 


