PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W TYCHACH
im. K. Karola Palicy
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
• Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest
karta rowerowa. (art. 7 pkt. 1) Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi
10 lat dla roweru. (art. 8 pkt. 1)
• Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
dyrektor szkoły uczniowi szkoły podstawowej. (art. 17 pkt. 1)
• Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: 1) osiągnęła wymagany minimalny
wiek; 2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć
szkolnych. (art. 17 pkt. 2)
• W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu
wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową. (art. 18 pkt. 5)
• W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści
umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o
wydanie karty rowerowej.
• Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty
rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
• Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących
uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu
drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie
potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust.
1.
1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową
dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego
organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z
zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor.
2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności
nauczyciela, rodzica lub opiekuna. (art. 65)
Ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
• Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej. (art. 97 pkt 2)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia.
CEL GŁÓWNY:
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• Uczniowie znają przepisy ruchu drogowego i potrafią bezpiecznie poruszać się po
drodze rowerem.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do świadomego uczestnictwa w
ruchu drogowym.
• Kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
• Kształcenie umiejętności obserwowania, rozpoznawania i oceny sytuacji na drodze
oraz podejmowania właściwych decyzji.
KARTA ROWEROWA
1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i
osiągnęła wymagany wiek – 10 lat.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest podpisana zgoda rodziców/opiekunów ucznia,
opinia nauczyciela (wychowawcy), opinia pielęgniarki szkolnej („Arkusz zaliczeń ucznia
ubiegającego się o kartę rowerową” punkt 1, 2, 6 – Załącznik nr 1).
3. Przygotowanie uczniów odbywa się w szkole na lekcjach przedmiotu technika,
prowadzonych przez nauczyciela posiadającego specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego, policjanta, posiadającego specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego, egzaminatora, instruktora.
4. Na lekcjach przedmiotu technika wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci
zajęć teoretycznych na podstawie podręcznika szkolnego i dodatkowych materiałów – tablic i
pomocy dydaktycznych do nauki zasad ruchu drogowego.
5. Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej i praktycznej.
6. Miejsce i termin zdawania egzaminu określa dyrektor szkoły i informuje o tym
egzaminowanych za pośrednictwem koordynatora odpowiedzialnego za przygotowanie i
przebieg egzaminu.
7. Egzaminem teoretycznym jest test jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru. W
teście jednokrotnego wyboru odpowiedź prawidłowa jest jedna, zaś w teście wielokrotnego
wyboru – na pewno jedna odpowiedź jest prawidłowa, a ponad to prawidłowe mogą być
pozostałe odpowiedzi. Niezaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi traktowane jest
jako błąd. Za zdany egzamin w części teoretycznej uważa się, gdy zdający udzieli 80%
poprawnych odpowiedzi.
Dopuszczalna jest jedna poprawka testu w terminie uzgodnionym z koordynatorem.
8. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu teoretycznego, mogą zdawać bezpłatnie egzamin w
następnym roku szkolnym w szkole, bądź w terminie wyznaczonym w Miasteczku Ruchu
Drogowego, znajdującym się przy Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
w Tychach pod opieką rodzica/opiekuna. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
wymagany wiek – 10 lat, zgoda rodziców/opiekunów na „Arkuszu zaliczeń”, posiadanie
wiedzy o ruchu drogowym.
9. Uczniowie, którzy zdali egzamin w części teoretycznej mogą przystąpić do części
praktycznej.
10. Egzamin praktyczny, przeprowadzany przez nauczyciela posiadającego specjalistyczne
przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjanta, posiadającego specjalistyczne
przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminatora, bądź instruktora, polega na
przejechaniu przez plac manewrowy zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
11. Egzaminowani do egzaminu praktycznego przystępują na własnym albo na pożyczonym
rowerze.
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12. Aby otrzymać kartę rowerową uczeń musi posiadać uzupełniony „Arkusz zaliczeń” i
podpisane zdjęcie legitymacyjne.
13. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w
„Arkuszu zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową” (Załącznik nr 1).
14. Uczniom, którzy zdali egzamin, złożyli „Arkusz zaliczeń” wraz ze zdjęciem, dyrektor
szkoły wydaje bezpłatnie kartę rowerową.
15. Duplikat karty rowerowej wydawany jest odpłatnie.
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