
Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów  

 Szkoły Podstawowej nr 336 

Akty prawne: 

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. z poźń. zmianami. 

• Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w porozumieniu  
z MEN z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

 
 

1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły uczniowi, który ukończył wymagany 

przepisami ustawy wiek, tj. 10 lat i  zdał egzamin  teoretyczny oraz praktyczny.  

2. Do uzyskania karty rowerowej przygotowuje nauczyciel zajęć technicznych przy wsparciu 

wychowawców klas, rodziców, pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego. 

3. Uczniowie przygotowywani są do uzyskania karty rowerowej w klasie IV na zajęciach 

technicznych  i oceniani są  zgodnie z WSO. 

4. Zajęcia  przygotowujące uczniów do uzyskania kary rowerowej prowadzone są według  

zatwierdzonego w szkole programu nauczania. 

5. Rodzice odpowiedzialni są za praktyczną naukę korzystania z roweru, a nauczyciele 
wychowania fizycznego  doskonalą technikę jazdy na rowerze. 
 

6. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności dokonuje się w formie egzaminu  składającego  się: 
a) z części teoretycznej przeprowadzanej w sali lekcyjnej, 
b) z części praktycznej przeprowadzanej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły,  

umożliwiającym sprawdzenie umiejętności praktycznych. 
 

7. Egzamin teoretyczny i praktyczny przeprowadza nauczyciel posiadający specjalistyczne 

przygotowanie z zakresu ruchu drogowego. 

8. Egzamin przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Wynik egzaminu teoretycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń uzyska co najmniej 80% 

punktów możliwych do uzyskania. 

10. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie egzaminu teoretycznego. 

11. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego. 

12. Uczeń może przystąpić do egzaminu praktycznego na własnym rowerze posiadającym 

obowiązkowe wyposażenie i dostarczonym do szkolny przez rodzica lub opiekuna. 

13. Wynik z części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń  wykonał 90% manewrów 

 i nie stwarzał zagrożenia dla ruchu drogowego. 



14. W szkole prowadzony i przechowywany jest rejestr wydanych kart rowerowych.  

15. Przechowywana jest dokumentacja w postaci  arkuszy zaliczeń uczniów,  którzy uzyskali kartę 

rowerową .  

16. W przypadku utraty karty rowerowej uczeń/rodzic  może wystąpić o wydanie duplikatu.  
Za duplikat karty rowerowej szkoła nie pobiera opłaty. 
 

Załącznik: 
• Wzór arkusza zaliczeń  

 
 


