
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY  ROWEROWEJ   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 W WARSZAWIE 

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 12 

kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej,  

- Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr. 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami)  

Cele nauczania:  

Głównym celem jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego 

uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności 

za życie i zdrowie własne i innych.  

W wyniku działań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie powinni:  

1. Poznać obowiązujące rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego.  

2. Poznać zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby zapobiegania im.  

3. Posiadać świadomość przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.  

4. Umieć postępować na drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego.  

5. Umieć respektować prawa innych.  

6. Poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy.  

 

Warunki uzyskania karty rowerowej: 

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat. 

2. Karta rowerowa jest wydawana w szkole bezpłatnie. 

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy 

w formie podpisu na arkuszu zaliczeń (załącznik nr 1 dostępny na stronie internetowej 

szkoły). Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wydania karty  rowerowej. 

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

wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne. 

5. Uczniowie są zobowiązani dostarczyć do szkoły na czas egzaminu rower, którym będą 

sprawdzane umiejętności jazdy rowerem,  ( szkoła nie dysponuje rowerami). 

6. Egzamin składa się z: 

a) części teoretycznej - pytania testowe, 

b) części praktycznej - jazda  rowerem. 

7. Tematyka egzaminu teoretycznego: podstawowe manewry na drodze, znaki i sygnały 

drogowe, typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami 

podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem 

okrężnym),wyposażenie roweru i obsługa, czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, 

pierwsza pomoc). 

8. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu sprawdzającego wiedzę z przepisów 

ruchu drogowego. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi.  



9. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 

a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym 

b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności: 

· pozycja kierującego na pojeździe 

· upewnienie się o możliwości jazdy 

· płynne ruszanie z miejsca 

· upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy 

· płynna jazda po prostej i ósemce, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami 

· hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu. 

10.  Egzamin praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela czasie i miejscu 

(koniec maja – początek czerwca na placu manewrowym). 

11. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie 

uczniom kartę rowerową.  

12. W szkole przechowywane są potwierdzenia wydanych kart. 

 

Regulamin został opracowany przez nauczycieli zajęć technicznych. 


