
 

 

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 

IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku  

nr 262/2017/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Procedury ubiegania się o Kartę Rowerową 

Wprowadzono Zarządzeniem nr 255c/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 23.05.2018 r.



I. Podstawa prawna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r.  w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. 

U. poz. 512) .Zgodnie z treścią rozporządzenia osoba szkolona obowiązana jest   

do   uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych, których tematykę, 

sposób prowadzenia i wymiar godzin określono w rozporządzeniu. Ponadto 

osoba taka obowiązana jest przystąpić do egzaminu (składającego się części 

teoretycznej i praktycznej) mającego na celu sprawdzenie niezbędnych 

umiejętności. Zajęcia w ramach szkolenia  prowadzić powinien  nauczyciel 

posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego 

organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, policjant   

lub  policjant  w stanie spoczynku,  posiadający specjalistyczne przeszkolenie    

z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor. 

II. Ustalenia ogólne 

1. Do sprawdzianu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie i osoby 

będące oraz nie będące uczniami szkoły, którzy nie później niż w dniu 

egzaminu ukończyli 10 lat.  

2. Uczeń otrzymuje kartę rowerową jeśli wykaże się niezbędnymi 

kwalifikacjami i umiejętnościami, których zakres określa podstawa 

programowa kształcenia ogólnego i aktualny kodeks drogowy.  

3. Koordynatorem wszystkich działań związanych z kartą rowerową w szkole 

podstawowej jest nauczyciel techniki.  

4. Termin egzaminu wyznaczany jest przez dyrektora placówki, który 

powiadamia o nim kuratorium i policję. To samo dotyczy ustalenia terminu 

sprawdzianu poprawkowego z wiedzy o ruchu drogowym i drugiego terminu 

dla zdających kartę rowerową nieobecnych na sprawdzianie z przyczyn 

usprawiedliwionych.  

5. Aby ubiegać się o kartę rowerową uczeń musi posiadać zgodę rodziców  

i pozytywną opinię wychowawcy.               



6. Rodzic ucznia ubiegającego się o kartę rowerową ma obowiązek 

poinformowania szkoły o stanie zdrowia ucznia i potwierdzenia tego faktu 

podpisem w arkuszu zaliczeń ucznia, tym samym potwierdzając fakt, że jego 

dziecko jest zdrowe i może bezpiecznie podejść do sprawdzianu.   

7. W przypadku dzieci z grup dyspanseryjnych (klasy integracyjne) lub dzieci 

przewlekle chorych konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego  

o stanie zdrowia dziecka (braku przeciwwskazań do uczestnictwa w 

egzaminie na kartę rowerową). Brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia 

danemu uczniowi przystąpienie do sprawdzianu na kartę rowerową w danym 

roku szkolnym.  

8. Uczeń powinien przejść podstawowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 

podczas zajęć wychowania komunikacyjnego w klasie IV, udokumentowane 

podpisem higienistki szkolnej, na arkuszu zaliczeń ucznia ubiegającego się          

o kartę rowerową.  

9. Podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka zgody na 

sprawdzian na kartę rowerową jest równoznaczne z potwierdzeniem, że ich 

dziecko na rowerze jeździć potrafi i może bezpiecznie do tego sprawdzianu 

przystąpić. To rodzic decyduje, czy dziecko może przystąpić do 

sprawdzianu, który nie jest obowiązkowy.  

10. Uczniowie mają możliwość zdawania na kartę rowerową w każdym roku 

szkolnym od momentu ukończenia przez dziecko 10 lat.  

11. W przypadku braku zgody rodzica, negatywnej opinii wychowawcy lub braku 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bezpiecznej jazdy na 

rowerze dla dzieci przewlekle chorych i uczniów z grup dyspanseryjnych w 

klasach integracyjnych, uczniowie nie mogą ubiegać się o uzyskanie karty 

rowerowej. 

 

III. Ustalenia szczegółowe 

1. Uczeń klasy czwartej jest objęty kształceniem komunikacyjnym na lekcjach 

techniki. Uczeń będzie dopuszczony do sprawdzianu na kartę rowerową, jeśli 

opanuje 85% zakresu materiału wychowania komunikacyjnego 

przewidzianego w I półroczu, co jest równoznaczne z oceną dobrą  



z przedmiotu technika. Wiedza będzie sprawdzona za pomocą testów.  

2. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych wyznaczonym 

terminie w II półroczu. Sprawdzian odbywa się w formie testowej.  

3. Test na kartę rowerową jest testem wyboru i zawiera 25 pytań zamkniętych. 

Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu jest 21 dobrych odpowiedzi. Taki 

uczeń jest dopuszczony do sprawdzianu praktycznego. Wiadomości zawarte      

w testach obejmują: 

a) Znajomość wybranych znaków drogowych i ich interpretację obowiązującą 

od 1 lipca 1999 r. /Unifikacja z Unią Europejską z późniejszymi 

aktualizacjami/. 

b) Umiejętność stosowania przepisów ujętych w programie nauczania. 

c) Znajomość podstawowych określeń pozwalających zrozumieć zagadnienia 

związane z zasadami bezpieczeństwa poruszania się po drogach. 

d) Umiejętność właściwej interpretacji zasad pierwszeństwa przejazdu na 

skrzyżowaniach. 

e) Właściwe zachowanie w miejscu wypadku: zabezpieczenie, udzielenie 

pomocy poszkodowanym, zgłoszenie wypadku. 

f) Budowa roweru w zakresie przewidzianym w programie nauczania. 

g) Obsługa techniczna roweru w zakresie przygotowania roweru do 

bezpiecznej jazdy.  

 

4. W przypadku, gdy uczeń zdobędzie mniej niż 21 punktów na teście lub           

do niego nie przystąpi w pierwszym terminie, może przystąpić do jednego 

sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.  

5. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego (21-25 punktów) uczeń przystępuje 

do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.  

6. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym 

wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. Warunkiem 

pozytywnego zaliczenia sprawdzianu z jazdy na rowerze jest pokonanie toru 

przeszkód w granicach 90 % poprawności w jednej z dwóch prób. Elementy 

toru to:  



a) Ósemka, 

b) Zakręt w prawo i w lewo z sygnalizacją, 

c) Slalom, 

d) Jazda po linii, 

e) Zatrzymanie się przed wyznaczoną linią STOP   

W praktyce oznacza to, że zdający chcąc pozytywnie zaliczyć sprawdzian 

powinien wykonać przejazd 5 elementów bezbłędnie i ma do tego sposobność 

w dwóch próbach. Pod uwagę bierze się lepiej wykonany przejazd.  

7. W punktacji ocena 4,5 oznacza, że uczeń przejechał bezbłędnie, a ocenę 

obniżono z powodu stylu jazdy. Ocena 4,5 – 5 punktów kwalifikuje ucznia do 

otrzymania karty rowerowej.  

8. Ocena 4 - 0 oznacza, że sprawdzian praktyczny nie jest zdany i uczeń nie 

może otrzymać karty rowerowej. Uczeń ma prawo do ponownego 

przystąpienia do sprawdzianu praktycznego w kolejnym roku szkolnym. Brak 

możliwości poprawy uzasadnia się tym, że umiejętność jazdy na rowerze jest 

kluczową umiejętnością dla dziecka, które otrzymując kartę rowerową staje 

się pełnoprawnym i samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zdający 

musi wykazać się dużymi umiejętnościami praktycznymi, aby móc 

bezpiecznie poruszać się na drodze.  

9. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania ujęte w procedurze                    

i pozytywnie przeszedł test pisemny z wiedzy o ruchu drogowym oraz 

sprawdzian praktyczny z umiejętności jazdy na rowerze wydawana jest karta 

rowerowa.  

10. Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły. Karta rowerowa i jej duplikaty są 

nieodpłatne.  

11. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne 

oświadczenie o zaistniałym fakcie i otrzymuje duplikat karty. 



IV. Szczegółowa procedura uzyskania karty rowerowej 

Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki. W działaniach tych 

uczestniczą również inni nauczyciele szkoły, w szczególności wychowawcy klas 

IV i nauczyciele Wychowania Fizycznego. Uzyskanie karty rowerowej   

wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: 

UCZEŃ 

1) Powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia.  

2) Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.  

3) Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.  

4) Uzyskać pozytywną opinię nauczyciela wychowawcy dotyczącą 

zachowań ucznia ocenianych pod kątem jego przyszłego uczestnictwa  

w ruchu drogowym oraz jego stanu psychofizycznego ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi          

(zaświadczenie lekarskie).  

5) Uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych wychowania komunikacyjnego.  

6) Zgłosić się do nauczyciela Techniki nie później niż na tydzień przed 

terminem  egzaminu  z  wypełnionym Arkuszem  zaliczeń  ucznia  oraz 

aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. Dotyczy również uczniów klas   

V-VIII, którzy chcą przystąpić do sprawdzianu na kartę rowerową.  

7) Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.  

8) Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić  

do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym. 

 

KOORDYNATOR 

1) Prowadzi dokumentację szkolną w postaci: 

a) Rejestru wydawania kart rowerowych. 

b) Arkuszy zaliczeń ucznia. 

c) Wpisów zrealizowanych zajęć wychowania komunikacyjnego  

w dziennikach lekcyjnych. 



d) Sprawozdania z przebiegu sprawdzianu na kartę rowerową. 

e) Wszystkie dokumenty przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

 

2) Prowadzi zajęcia przygotowujące do sprawdzianu w ramach lekcji Techniki  

w klasie IV. Obowiązkiem nauczyciela w ramach realizacji treści 

Wychowania Komunikacyjnego jest przygotowanie ucznia do sprawdzianu  

w części teoretycznej, objaśnienie mu elementów części praktycznej  

i sprawdzenie, czy uczeń jeździ sprawnie na rowerze ? 

3) Nauczyciel ma obowiązek wpisać w arkuszu zaliczeń ucznia ocenę w formie 

punktacji i poinformować o wyniku w przypadku uczniów wyrażających 

chęć ubiegania się o kartę rowerową. Nauka jazdy na rowerze nie jest 

elementem podstawy programowej i umiejętność jazdy na rowerze lub jej 

brak nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.  

4) Nauczyciel jest zobowiązany wystawić ocenę z przedmiotu Technika jedynie 

na podstawie poziomu opanowania wiedzy o ruchu drogowym, gdyż jest ona 

obowiązkowa dla wszystkich uczniów klas IV i stanowi ważny element 

programu nauczania.  

5) Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dzieci i rodziców o terminie 

sprawdzianu na miesiąc przed planowanym testem.  

6) Nauczyciel - koordynator przeprowadza sprawdzian, informuje uczniów o 

jego wynikach i ustala termin poprawy sprawdzianu teoretycznego w czasie   

od jednego do dwóch tygodni od daty podania w/w wyników.  

7) Nauczyciel wypełnia druki kart rowerowych i wraz z całą dokumentacją 

sprawdzianu oddaje dyrekcji szkoły.  

8) Nauczyciel przekazuje uczniom karty rowerowe nie później niż w ostatnim 

dniu zajęć dydaktycznych. 

Opracowała mgr Janina Pukowiec 

Szkolny Koordynator do Spraw Sprawdzianu na Kartę Rowerową 


