Regulamin i procedury
przyznawania karty rowerowej
w ZSP w Konarzynach.
I Podstawa prawna.
-ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku: ”Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990, z późn. zm.);
-ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341);
-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013, poz. 512)
-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

II Przepisy ogólne.
1. Przygotowanie do egzaminu oraz samo sprawdzenie umiejętności odbywa się w szkole
podstawowej (dotyczy uczniów) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub
ośrodku szkolenia kierowców spełniających dodatkowe warunki (dla osób niebędących
uczniami szkoły podstawowej).
2. Podstawowym celem jest podniesienie na wyższy poziom wiedzy uczniów nt. zasad oraz
umiejętności w poruszaniu się na drodze, w coraz większym ruchu drogowym,
rozpowszechnianiu kart rowerowych oraz ułatwieniu ich otrzymania. To powinno
wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem uczniów.

III Osoby odpowiedzialne za weryfikację i przyznawanie
karty rowerowej.
1. Zgodnie z art. 41 ust. 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.
z 2019 r. poz. 341), 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.
2. Zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2019 r. poz. 341) Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się
o kartę rowerową dokonuje:
- 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;
- instruktor.
3. Zgodnie z art. 17 ust. 1, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.
z 2019 r. poz. 341) Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica
lub opiekuna: dyrektor szkoły.

IV Procedury uzyskania i wydawania karty rowerowej w szkole.
1) Uczeń może uzyskać kartę rowerową po skończeniu 10 lat, aż do 18-go roku życia.
2) Obowiązki szkoły.
• nauczyciel prowadzi zajęcia zgodnie z programem i planem poszczególnych lekcji;
• nauczyciel prowadzi zajęcia, ale też korzysta z pomocy innych, np. ćwiczenia
z praktycznej jazdy na rowerze może prowadzić nauczyciel wychowania fizycznego,
ćwiczenia z pomocy przed lekarskiej prowadzi pielęgniarka, ćwiczenia ze znajomości
znaków drogowych prowadzi także nauczyciel wychowawca. Na niektóre zajęcia
teoretyczne i praktyczne można zaprosić policjanta ruchu drogowego;
• zajęcia praktyczne jazdy rowerem nauczyciel prowadzi na boisku szkolnym,
wyznaczając wcześniej w prosty sposób ścieżki ruchu i stawiają znaki drogowe;
• zajęcia praktyczne odbywają się także na sprawnościowym torze przeszkód;
• sprawdziany teoretyczne i praktyczne, nauczyciel organizuje w szkole lub
w odpowiednim miejscu poza szkołą;
• nauczyciel załatwia sprawy formalne, tj. zbiera od uczniów arkusze zaliczeń i tworzy
listę tych uczniów, którym można wręczyć karty rowerowe, listę przedstawia
dyrektorowi szkoły;
• na podstawie powyższej listy dyrektor szkoły wydaje karty rowerowe.
3) Obowiązki ucznia.
• systematyczne uczęszczanie do szkoły na lekcje wychowania komunikacyjnego
przedmiotu technika;
• zapoznaje się teoretycznie i praktycznie z najważniejszymi zagadnieniami kodeksu
drogowego, które dotyczą pieszego i rowerzysty;
• rozwiązuje poprawnie pytania testowe i ćwiczenia teoretyczne;
• poznał konstrukcję i obsługę roweru;
• poprawnie wykonał ćwiczenia praktyczne jazdy na rowerze jak; ruszanie, jazdę,
zatrzymywanie się, skręcanie i hamowanie;
• poprawnie wykonał ćwiczenia praktyczne jazdy rowerem zgodnie ze znakami
i zasadami ruchu drogowego;
• poznał na ćwiczeniach podstawowe czynności pomocy przed lekarskiej;
• swoją postawą, kulturalnym zachowaniem i dyscypliną udowodnił, że nie będzie
tworzył zagrożeń podczas poruszania się na drogach;
• wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń do otrzymania karty rowerowej przekazał
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły.
4) Egzaminy
a) Zgodnie z § 21 pkt 2, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U.
2013, poz. 512) Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się
w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej
egzaminu.
Zgodnie z § 21 pkt 3, wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły
podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała
co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
Zgodnie z § 18. Jeżeli osoba zdająca egzamin dla osób szkolonych uzyskała
negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu
w wyznaczonym terminie, jednostka szkoląca, w terminie nie dłuższym niż 7 dni,
wyznacza kolejny termin egzaminu.
Zgodnie z § 15 pkt 3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla
osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
Zgodnie z § 15 pkt 1 i 2. Część praktyczną egzaminu dla osób szkolonych
przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego. W przypadku osób szkolonych
o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części
praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy użyciu roweru wielośladowego.
Zgodnie z § 19. Jeżeli osoba zdająca egzamin dla osób szkolonych uzyskała
pozytywny wynik z części teoretycznej oraz negatywny wynik z części praktycznej
egzaminu, jednostka szkoląca wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.
Zgodnie z § 21 pkt 4. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły
podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo
wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
Zgodnie z § 20. Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba,
która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

V Dokumenty karty rowerowej.
1. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń (załącznik nr 1), wydaje
nieodpłatnie uczniom zaświadczenia (załącznik nr 2) i karty rowerowe, na drukach
wg wzoru zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania
karty rowerowej (Dz. U. 2013, poz. 512).

Załącznik nr 1
ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
Imię i nazwisko ucznia: ..................................................................................................................................
Data urodzenia: ........................................................................................... Klasa: ........................................
Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konarzynach, 89-607 Konarzyny, ul. Szkolna 12
Adres zamieszkania ucznia: ............................................................................................................................

Podpisy rodziców, nauczycieli
lub innych upoważnionych osób

Uwagi

Opinia nauczyciela (wychowawcy)
1. na podstawie obserwacji zachowań
ucznia
Zgoda rodziców lub opiekunów
na wydanie karty rowerowej
2.
i braku przeciwwskazań
zdrowotnych

1. .................................................
2. .................................................

3. Wiadomości teoretyczne
4. Obsługa techniczna roweru
Umiejętności praktyczne
5. z uwzględnieniem zasad
ruchu drogowego
6. Pomoc przedlekarska

Kartę rowerową nr ................................ wydano w szkole dnia .......................................................................

DYREKTOR SZKOŁY
...........................................................
(pieczęć, podpis)

Załącznik nr 2

.

Konarzyny, dnia ……………….r.

................................................................
(Pieczęć podłużna szkoły)

Zaświadczenie Nr ............./……….

Uczeń ...................................................................................................................
Imię (imiona) i nazwisko

Urodzony .................................................
(data urodzenia)

w .........................................
(miejscowość)

......................................................................................................................................
(imiona rodziców)

Zamieszkały ...............................................................................................................................
(adres zamieszkania)
........................................................................................

Kod pocztowy ...........................

Posiada zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym wymagane umiejętności do kierowania rowerem.

DYREKTOR SZKOŁY
..................................................
(pieczęć, podpis)

VI Postanowienia końcowe
1. Wszystkim osobom odpowiedzialnym za przyznanie i wydanie karty rowerowej,
przypomina się, że są odpowiedzialni za stan wiadomości i umiejętności użytkowników
naszych dróg.
2. Uczniowie, którzy uzyskali dokumenty uprawniające ich do poruszania się po drogach,
powinni wozić je ze sobą, a wiadomości teoretyczne i praktyczne stale doskonalić.
3. Sposób wydawania kart rowerowych ustala dyrektor szkoły.

Zatwierdzono uchwałą nr 10/2019/2020 RP z dnia 10.01.2020 r.

