
W naszej szkole dwa razy w roku szkolnym organizowane są egzaminy na kartę rowerową. Do egzaminu 

mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia, oraz ci, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich 

latach.  

 

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 368 im Polski Olimpijczyków w Warszawie 

 

Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( 

Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) kartę rowerową  może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi 

kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej. 

Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 lipca 1999 r. karta rowerowa jest wydawana 

wyłącznie w szkole podstawowej. 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę  Pedagogiczną. 

 

WARUNKI UBIEGANIA O KARTĘ ROWEROWĄ 

 

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu 

ukończyli 10 lat. 

2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie 

arkusz zaliczeń ucznia do Sekretariatu Szkoły. 

3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty 

rowerowej. 

4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie. 

5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej. 

6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania 

o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe, pierwsza 

pomoc ofiarom wypadków. 

7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić do najmniej 

20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 30 minut. 

8. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze w 

terminie wyznaczonym przez koordynatora. 

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



✓ Pozycji kierującego na pojeździe. 

✓ Upewnienia się o możliwości jazdy. 

✓ Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy. 

✓ Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu. 

✓ Poruszanie się po miasteczku ruchu drogowego przygotowane przez Straż Miejską. 

10. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane 

przez prawo o ruchu drogowym. 

11. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia co najmniej 80% 

poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny. 

12. Jeżeli wyniki egzaminu są negatywne uczeń może przystąpić do egzaminu w następnym terminie. 

 

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: 

1. Uczeń powinien pobrać ze strony internetowej szkoły załącznik nr 1 /zakładka dokumenty/. 

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna. 

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

5. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń. 

6. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. 

7. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z 

jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym. 

9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę 

rowerową. 

 

Szkolny koordynator: Dariusz Siciński 

Uczniowie, którzy pozytywnie zaliczą test i egzamin praktyczny zobowiązani są w ciągu 7 dni dostarczyć 

swoje aktualne, podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie, zdjęcie. 


