
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach 

Przepisy regulujące uzyskanie karty rowerowej: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym z ostatnimi zmianami  
z 14 sierpnia 2020r., 25 lutego 2021r. i z 30 marca 2021r.   

 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z 
późn. zmianami) – aktualna wersja z 20 maja 2021r.  

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz. U. z 2017 r. poz. 
356).  

Zmiany w rozporządzeniu wprowadzone 13 sierpnia 2021r. oraz z 8 marca 2022r. nie dotyczą 
zagadnień związanych z kartą rowerową. 
 
1. Warunki ubiegania się o kartę rowerową 

a) Karta rowerowa jest dokumentem uprawniającym do kierowania rowerem dla osób, które nie 

ukończyły 18 roku życia. 

b) Do egzaminu z karty rowerowej może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej, który 
najpóźniej w dniu planowanego egzaminu będzie miał ukończony 10 rok życia. 

c) Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne i nieodpłatne. 

d) Wymagana jest: 

 pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia; 

 zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, która jest jednocześnie 
deklaracją braku przeciwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia egzaminu i wydania 
karty;  

 zdany egzamin teoretyczny i praktyczny;  

 oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz aktualnego zdjęcia 
legitymacyjnego. 

2. Egzamin przeprowadza nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie  
z zakresu ruchu drogowego. 

3. Egzamin składa się z dwóch części: 
a) teoretycznej - odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru.  
Test obejmuje zagadnienia dotyczące: 

- znajomości zasad pierwszeństwa przejazdu; 
- znajomości hierarchii znaków i sygnałów drogowych; 



- znajomości znaków i sygnałów drogowych; 
- znajomości zasad dotyczących pozycji na drodze, wykonania takich manewrów jak zmiana 
pasa ruchu, wyprzedzanie, omijanie, wymijanie i zmiana kierunku jazdy; 
- umiejętność postępowania w przypadku wypadku. 

Zaliczenie egzaminu możliwe jest po zdobyciu co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. 
Uczeń ma prawo do jednej poprawki z części teoretycznej, w terminie wyznaczonym przez osobę 
egzaminującą.   
Zdany egzamin teoretyczny dopuszcza do odbycia egzaminu praktycznego. 

b) praktycznej - polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych: 
-   przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie; 
-   jazda prosto; 
-   jazda po łuku; 
-   jazda po tzw. „ósemce”; 
-   hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach; 
-   sygnalizowanie zamiaru skrętu; 
-   właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.  

W przypadku uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością dopuszcza się przeprowadzenie 
egzaminu na rowerze wielośladowym. 
Rower używany podczas egzaminu musi być sprawny i posiadać obowiązkowe wyposażenie. 
Rodzice ucznia lub prawni opiekunowie zapewniają mu kask ochronny rowerowy.  
Czas przeznaczony na egzamin to na ogół 10 minut dla każdego ucznia. 
Egzamin praktyczny zostaje zaliczony przy wykonaniu prawidłowo co najmniej 90% manewrów  
i nie stwarzaniu zagrożenia dla ruchu drogowego. 

5. Uczeń, który nie uzyskał karty rowerowej w danym roku szkolnym może przystąpić do egzaminu 
w roku następnym (do momentu ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej). 

6. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, 
wydawana jest karta rowerowa. 
W celu uzyskania karty rowerowej:  
- uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem u nauczyciela techniki, 

 - nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia opisane danymi ucznia oraz listę uczniów, którzy spełnili 
wymagania uzyskania karty rowerowej do sekretariatu szkoły, 

- dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom karty 
rowerowe,  

- szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia 
przez ucznia 18 lat, 

- w przypadku zgubienia karty uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą  
o wydanie duplikatu i wnosi opłatę określoną w Procedurze wydawania duplikatów świadectw, 
legitymacji szkolnych i kart rowerowych. 


