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Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy 
 

adres: 58-100 Świdnica, ul. Galla Anonima 1 

tel./fax. (0-74) 852 98 18 

e-mail: sekretariat@sp1swidnica.pl 

https://sp1swidnica.pl 

 

 

 

 

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

 

I. Ogólne zasady 

 

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

i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. 

2. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie klas IV przygotowywani są na zajęciach 

wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne. 

3. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel 

posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. 

4. Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi: 

- uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania 

ucznia, 

- uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych/ na wydanie karty rowerowej, 

- zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego, 

- wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze  

z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego, 

- znać zasady obsługi technicznej roweru, 

- w ramach zajęć technicznych przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej, 

- oddać uzupełniony arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową ( Załącznik nr 1) 

oraz zdjęcie legitymacyjne. 

 

5. Terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego zostaną podane na stronie internetowej 

szkoły. 

6. Egzamin w zakresie karty rowerowej będzie odbywał się raz w roku szkolnym. 

7.Egzamin przeprowadza na terenie szkoły nauczyciel posiadający specjalistyczne 

przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. 
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8. Egzamin teoretyczny ma formę testu, który zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach 

oraz wiadomości i umiejętności z pierwszej pomocy. 

9. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez 

uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych. 

10. Egzamin teoretyczny odbędzie się na terenie szkoły, a praktyczny na boisku szkolnym lub 

w miasteczku ruchu drogowego. 

11. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku 

z egzaminu teoretycznego. 

12. Aby zdać egzamin w części teoretycznej, uczeń musi uzyskać minimum 80% poprawnych 

odpowiedzi, tj. 20 pytań ( egzamin trwa 35 minut, test sprawdzający zawiera 25 pytań). 

13. Do egzaminu praktycznego ( czas trwania tej części egzaminu wynosi 10 minut) uczeń 

przystępuje na własnym rowerze, posiadającym obowiązkowe wyposażenie. Kask jest 

obowiązkowy. 

Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca 

prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu 

drogowego. 

14. Wynik egzaminu egzaminator wpisuje do protokołu egzaminacyjnego oraz do „ Arkusza 

zaliczeń ucznia”: 

  P -  jeżeli wynik jest pozytywny, 

 N – jeżeli wynik jest negatywny, 

 X – jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu. 

  15. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa „Arkusz zaliczeń ucznia” wraz 

   ze  zdjęciem u szkolnego koordynatora lub nauczyciela techniki i jest on podstawą  

   do uzyskania karty rowerowej. 

   16. Dyrektor szkoły wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową. 

   17. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty rowerowej uczeń składa  

   w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu. 

 

II. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami mają zastosowania przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 

kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej ( Dz. U. z 2013 r., poz.512). 
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Pieczątka  szkoły                                                                                                    Załącznik nr 1  

 
ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

Imiona i nazwisko ucznia .......................................................................................................... 

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

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

 

     
Podpis 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 

    

   

Świdnica,                                                                                                                                                   Dyrektor szkoły                  
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