
 
Procedura uzyskania Karty Rowerowej  

w Szkole Podstawowej nr 97  

 im. Leona Kruczkowskiego 

w Warszawie 

 

 
Podstawa prawna:  
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 12 kwietnia 2013 
r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, (Dz.U. 2013, poz. 512).  

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

 

 

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwali-

fikacjami oraz ukończyła wymagany wiek 10 lat. Karta rowerowa obowiązu-

je osoby do ukończenia 18 roku życia. 

2. Sprawdzenia kwalifikacji uczniów ubiegających  się o kartę rowerową doko-

nuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu 

drogowego, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  

policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie, egzaminator lub instruk-

tor. 

3. Sprawdzenie kwalifikacji uczniów ma formę egzaminu. 

4. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

5. Egzamin teoretyczny sprawdza wiedzę uczniów z przepisów ruchu drogowe-

go obowiązujących pieszych i rowerzystów (tj. ogólne przepisy ruchu dro-

gowego, obsługę i wyposażenie roweru, znaki i sygnały drogowe, manewry 

w ruchu drogowym, zasady poruszania się na skrzyżowaniach), a także zasad 

zachowania w miejscu wypadku drogowego  i pierwszą pomoc. Aby go zali-

czyć należy uzyskać co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi. W przy-

padku nie zaliczenia uczeń ma prawo do jednej poprawki. 

6. Po zaliczeniu części teoretycznej uczeń może przystąpić do części praktycz-

nej egzaminu. 

7. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na placu manewrowym lub  

w Miasteczku Ruchu Drogowego. Wynik części praktycznej egzaminu uwa-

ża się za pozytywny, jeśli uczeń prawidłowo wykonał co najmniej 90% ma-

newrów i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

8. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wychowania komuni-

kacyjnego w ramach zajęć technicznych, ponadto uczestniczą w innych zaję-

ciach dotyczących bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i ruchu 

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


pieszych, prowadzonych np. przez Straż Miejską, Policję lub inne instytucje, 

organizacje, osoby. 

9. Uczeń, który chce uzyskać kartę rowerową, otrzymuje od nauczyciela  

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.  

 

Wzór Arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową 

 

 
 

10.   Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową  w części doty-

czącej danych osobowych dziecka uzupełnia rodzic/opiekun prawny. Na-

stępnie składa podpis w punkcie drugim w rubryce Podpisy rodziców, na-

uczycieli lub innych upoważnionych osób wyrażając przez to zgodę na przy-

stąpienie dziecka do egzaminu na kartę rowerową.   

Uczeń musi również uzyskać pozytywną opinię wychowawcy klasy (podpis 

w punkcie 1).  

11.  Podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i wychowawcę klasy  Arkusz 

zaliczeń uczeń lub rodzic/opiekun prawny dostarcza do nauczyciela zajęć 



technicznych lub do sekretariatu szkoły. Uczeń  ma prawo wówczas przystą-

pić do egzaminu. 

12.  Egzamin przeprowadzany jest w miesiącach: kwiecień – czerwiec. Dokładny 

termin, formę i miejsce egzaminu ustala dyrektor szkoły. Informacja ta prze-

kazana zostaje zainteresowanym osobom poprzez wpis do dzienniczka oraz 

zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

13.  Uczniowie, którzy zdali egzamin, dostarczają aktualne zdjęcie legitymacyjne 

do sekretariatu szkoły, w celu wyrobienia karty rowerowej. 

14.  Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie uzupeł-

nionego Arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.  

 

 

 
Procedura została  zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr …4…………………………….……. 


