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REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
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I.

Akty prawne na podstawie których opracowany został Regulamin uzyskania karty
rowerowej:



Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 1997r. Nr 98
pozycja 602 (z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. z 2002r. Nr 170
pozycja 1393 (z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. W sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. z 2003r. Nr
32 pozycja 262 (z późniejszymi zmianami),
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12
kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).








II.

Kartę rowerową może uzyskać uczennica/uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 im.
Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, która/y wykazał się niezbędnymi
kwalifikacjami i osiągnęła/osiągnął w dniu egzaminu wymagany wiek: 10 lat w
przypadku karty rowerowej, która jest wydawana wyłącznie w w/w szkole
podstawowej.

III.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej
prowadzi nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego w ramach zajęć technicznych.

IV.

Sprawdzenie kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują
nauczyciele posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
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V.

Procedura uzyskania karty rowerowej:

1. Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:
 uczeń powinien odebrać od nauczyciela techniki „Arkusz zaliczeń ucznia
ubiegającego się o kartę rowerową” (załącznik nr 1) w wyznaczonym terminie,
 wypełnić czytelnie swoje dane osobowe,
 uzyskać zgodę obojga rodziców / prawnego opiekuna,
 uzyskać zgodę nauczyciela wychowawcy,
 uzyskać zgodę pedagoga/psychologa szkolnego,
 zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym
„Arkuszem zaliczeń ucznia” oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym w celu
dalszego uzupełniania karty.
2. Uczeń powinien uczestniczyć w teoretycznych i praktycznych zajęciach szkoleniowych
przygotowujących do zaliczeń materiału. W razie nieobecności uzupełnia braki we
własnym zakresie.
3. Osoba starająca się o kartę rowerową musi przystąpić do sprawdzianu teoretycznego w
wyznaczonym terminie.

4. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu
praktycznego z jazdy na własnym na placu wyznaczonym przez nauczyciela
egzaminującego (nauczyciel prowadzący egzamin może przeprowadzić egzamin w
porozumieniu z Policją lub Strażą Miejską).

VI.

Warunki ubiegania się 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 złożyć wypełniony czytelnie „Arkusz
zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
3. W przypadku braku podpisu rodzica, wychowawcy, pedagoga uczeń nie może ubiegać
się o uzyskanie karty rowerowej.
4. Zgoda rodziców jest jednocześnie deklaracją braku przeciwskazań zdrowotnych do
jazdy na rowerze.
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5. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych zorganizowanych w ramach lekcji
techniki z wychowania komunikacyjnego.
6. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach praktycznych zorganizowanych w wybranym
przez nauczyciela techniki miejscu i terminie ( rodzice są zobowiązani do przywiezienia
i odebrania dziecka z wyznaczonego miejsca) (zgoda rodziców/prawnych opiekunów
na uczestniczenie ucznia w tego typu zajęciach – załącznik nr 2).
7. Nauczyciel ustala termin egzaminu z Dyrektorem Szkoły i podaje do wiadomości
rodziców na stronie internetowej szkoły, w terminarzu w dzienniku internetowym lub
w zeszytach przedmiotowych z techniki.
8. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych z przepisów ruchu
drogowego w wyznaczonym terminie losując jeden zestaw z 10 przygotowanych.
Sprawdzian odbywa się w formie testowej (pisemnej lub komputerowej) i jest testem
jednokrotnego wyboru (arkusz zaliczeń oraz zbiorczy protokół – załącznik numer 3).
9. Egzamin teoretyczny obejmuje następujące umiejętności ucznia ubiegającego się o
kartę rowerową:





















poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i
rowerzystów,
nazywa elementy drogi,
zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,
zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,
wskazuje różnice pomiędzy drogą w obszarze zabudowanym i
niezabudowanym,
zna znaczenie elementów odblaskowych,
zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,
potrafi podać przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych,
zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a
także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,
zna numery telefonów alarmowych,
zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych,
zna znaki drogowe i ich znaczenie,
podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego
rowerem,
zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
zna zasady poruszania się po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,
wskazuje przyczyny powstawania wypadków,
objaśnia wykonywanie poszczególnych manewrów,
zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach,
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potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez
skrzyżowanie, potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności
i ograniczonego zaufania,
zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,
definiuje obwiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,
wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
zna przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów.

10. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie,
uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.
Termin ustala nauczyciel techniki w porozumieniu z dyrektorem szkoły i informuje
rodziców/prawnych opiekunów w terminarzu na dzienniku internetowym.
11. Uczeń zalicza egzamin teoretyczny jeśli uzyska minimum 80% poprawnych
odpowiedzi.
12. Uczeń, który nie zdał części teoretycznej lub praktycznej ma prawo przystąpić do
egzaminu w roku następnym. O chęci ubiegania się o kartę rowerową informuje
nauczyciela prowadzącego właściwe zajęcia do końca września następnego roku
szkolnego.
13. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu
praktycznego z jazdy na rowerze w terminie ustalonym i podanym j/w.
14. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym
wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
15. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:








przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
jazda do przodu po prostej i łukach,
jazda po łukach w kształcie cyfry 8
hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i
w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu, ustępowanie pierwszeństwa,
sygnalizowanie skrętu w lewo, prawo przez podniesienie ręki i spojrzenie przez
lewe ramię do tyłu,
umiejętność skrętu w lewo z drogi dwukierunkowej, jednokierunkowej.
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VII. Procedury związane z wydawaniem karty rowerowej oraz jej duplikatu:
1. Podstawa prawna





Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectwa, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2010 nr 97, poz.
624)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2006 nr 225,
poz. 1635 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2005 nr
108, poz. 908 z późniejszymi zmianami )

2. Uczniowi, który ukończył 10 lat oraz spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do
kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.

3. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie „Arkusza zaliczeń ucznia” oraz
sporządzonego przez koordynatora protokołu (załącznik nr 3) z przeprowadzonego
egzaminu.

4. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie w ciągu 2 tygodni od
czasu egzaminu.

5. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie
szkoły do czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.

6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic/prawny opiekun składa
pisemny wniosek (załącznik nr 4) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem
przyczyny ubiegania się o duplikat ( do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne
zdjęcie).

7. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę zgodną z odrębnymi przepisami.
8. Duplikat może być wydany do ukończenia 18 roku życia przez zdającego.

Opracowała:
Marta Grabska Górska
Nauczyciel zajęć technicznych
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Załącznik nr1

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Imię i nazwisko ucznia: ________________________________________________________
Data urodzenia: _____________________________________ klasa: ___________________
Szkoła: ___________________________________ Miejscowość: _____________________
Adres zamieszkania ucznia: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Podpisy rodziców/opiekunów,
wychowawców, osób upoważnionych
*

1
2

Uwagi
**

Zgoda / opinia nauczyciela
(wychowawcy) na podstawie obserwacji
ucznia
Zgoda / opinia pedagoga, psychologa
szkolnego

3

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów
na wydanie karty rowerowej

4

Pomoc przedlekarska

5

Obsługa techniczna roweru

6

Wiadomości teoretyczne

7

Umiejętności praktyczne z
uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

podpis mamy

podpis taty

I próba – ilość
punktów

II próba – ilość
punktów

Ilość punktów (maksymalnie 10)

*rodzice wypełniają punkt 3, pozostałe punkty wypełniają kolejno: 1 – wychowawca, 2 – pedagog, 4 – nauczyciel
przygotowujący do egzaminu, 5 – nauczyciel przygotowujący do egzaminu, 6 – osoba/y wyznaczone do przeprowadzenia
egzaminu mające specjalistyczne przeszkolenie, 7 – osoba/y wyznaczone do przeprowadzenia egzaminu mające
specjalistyczne przeszkolenie.
** na przykład opinia o uczniu i informacja za którym podejściem uczeń zdaje w przypadku egzaminu teoretycznego

_____________________________
miejscowość i data

_____________________________
podpis dyrektora szkoły
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Załącznik nr2

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na uczestniczenie
w zajęciach praktycznych

Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka: _______________________________
ucznia klasy ___________w zajęciach praktycznych z jazdy rowerem przygotowujących do
egzaminu dnia: _____________ , o godzinie: _____________________ .
Zobowiązuję się jednocześnie przywieźć i odebrać dziecko z: _______________________
oraz, że zapewnię sprawny rower i kask.

_______________________________________
miejscowość i data

______________________________________
podpis obojga rodziców
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Załącznik nr3

Protokół z egzaminu teoretycznego i praktycznego na kartę rowerową
Klasa: _____________
W dniu _____________________ w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego
odbył się egzamin teoretyczny kandydatów ubiegających się o kartę rowerową.
Uczniowie losowali jeden test z dziesięciu. Wyniki uczniów oraz numery losowanych wersji
poniżej w tabeli.
W dniu ___________________ odbył się egzamin praktyczny dla kandydatów ubiegających
się o kartę rowerową, którzy zdali część teoretyczną.

lp

Imię i nazwisko ucznia

Numer
wylosowan
ego
zestawu
Ip
II p

Ilość
zdobytych
punktów
(procenty)
Ip
II p

Podpis
egzaminow
anego
ucznia

Ilość
punktów
z eg
praktycz
nego

Podpis
egzamino
wanego
ucznia

…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10
…/10

1
2
3
4
.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

_________________________________
miejscowość i data

_____________________________
podpis osób przeprowadzających egzamin
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Załącznik nr4

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU
KARTY ROWEROWEJ

Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ________________________________________
Adres zamieszkania/kod pocztowy _______________________________________________
Proszę o wydanie duplikatu karty rowerowej dla mojego dziecka:
Imię i nazwisko ucznia _____________________________________ klasa _______________
Data urodzenia _____________________________ PESEL ___________________________
Adres zamieszkania/kod pocztowy _______________________________________________
Oryginał dokumentu został (należy podać okoliczności utraty dokumentu) ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Opłata za wydanie duplikatu karty rowerowej w wysokości ________ została wpłacona na rachunek bankowy
Szkoły Podstawowej nr 13
w Ostrowie Wielkopolskim tytułem: wpłata za duplikat
__________________________
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność za poświadczenie
nieprawdy.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu. W
przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go Szkole Podstawowej nr 13 w
Ostrowie Wielkopolskim.

____________________________________
miejscowość i data

Załączniki:




dowód wpłaty
1 fotografia
zniszczona karta rowerowa

_____________________________________
czytelny podpis wnioskodawcy

