
Regulamin uzyskania Karty Rowerowej 

w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej 

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych: 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

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

 

 

 Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem 

rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, 

które nie ukończyły 18 lat.  

Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich 

od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

 

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową 

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat. 

 

2. Uczeń zdaje egzamin na kartę rowerową, który składa się z dwóch części: teoretycznej 

i praktycznej. 

3. Do egzaminu na kartę rowerową przystępują uczniowie, którzy zdobyli dobyli odpowiednią 

wiedzę i posiadają umiejętności. W klasie czwartej uczniowie zdobywają taką wiedzę podczas zajęć 

szkolnych. 

4. Uczeń otrzymuje Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową, który czytelnie 

wypełniony składa w wyznaczonym terminie (termin egzaminów). 

5. W przypadku braku podpisów rodziców/opiekunów i wychowawcy uczeń nie może ubiegać się 

o uzyskanie karty rowerowej. 

6. Uczeń przystępuje do sprawdzenia wiadomości teoretycznych w wyznaczonym terminie. 

7. Sprawdzenie wiadomości teoretycznych następuje poprzez napisanie egzaminu teoretycznego 

w formie testu jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 35 minut. Uczeń otrzymuje gotowy test, 

który składa się z 25 pytań z zakresu: 

 - droga, przeznaczenie i jej elementy, 

 - znaki i sygnały drogowe, 

 - manewry na drodze, 

 - typowe sytuacje na drodze, 

 - pierwsza pomoc ofiarom wypadków.    



8. Za pozytywnie zdany egzamin z wiadomości teoretycznych uważa się udzielenie przez ucznia 

minimum 80% pozytywnych odpowiedzi tj. na 20 pytań.  

 

9. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie uczeń ma 

prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (dwa razy) w innym terminie, wcześniej 

ustalonym.  

 

10. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu na kartę 

rowerową w następnym roku szkolnym, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

 

11. Po egzaminie z części teoretycznej uczeń może przystąpić do egzaminu praktycznego. Obejmuje 

on ocenę praktycznych umiejętności ucznia w kierowaniu rowerem oraz pytania ustne z zakresu 

przygotowania roweru do jazdy, obowiązkowego wyposażenie roweru i numerów alarmowych. 

 

12. Egzamin praktyczny musi się odbywać na rowerze posiadającym obowiązkowe wyposażenie 

przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

13. Za pozytywnie zdany egzamin praktyczny uważa się zaliczenie przez ucznia wszystkich 

elementów jazdy rowerem na poziomie niezagrażającym jego bezpieczeństwu i innych uczestników 

ruchu drogowego oraz udzielenie poprawnych odpowiedzi tj. 90%. 

 

 

 

Procedura uzyskania karty rowerowej 

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą  procedurą:  

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych  Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego 

się o kartę rowerową. (załącznik nr 1) 

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie egzaminu 

z wypełnionym Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. 

6. Przystąpić do egzaminu teoretycznego w wyznaczonym terminie.  

7. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, przystąpić do egzaminu praktycznego 

w wyznaczonym terminie. 

8. Uczeń składa w sekretariacie wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się 

o kartę rowerową wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym z prośbą o wydanie karty rowerowej. 

Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń i po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

egzaminu wydaje nieodpłatnie uczniowi kartę rowerową. 

 



ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

 

Imię i nazwisko ucznia .....................................................................................................................................  

 

Data urodzenia .............................................................................            Klasa............................................... 

 

Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej 

 

Adres zamieszkania ucznia  ............................................................................................................................. 

 

   
Podpisy 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 nr …………….… wydano w szkole dnia ....................................................................... 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

........................................ 

 

(pieczęć, podpis)  

MEN - VI/28 


