PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIE-HUCIE
1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła
wymagany wiek 10 lat.
2.Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy IV, głównie na zajęciach
w ramach przedmiotu technika
3.Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel posiadający
specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku
posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.
4.Egzamin sprawdzający nie musi odbywać się w szkole. Kwalifikację na kartę rowerową możesz
uzyskać w WORD w Chełmie
Najważniejszym dokumentem, który opisuje jak uzyskać kartę rowerową, jest rozporządzenie
Ministra Transportu w sprawie uzyskiwania karty rowerowej z dnia 12 kwietnia 2013 roku. Bardziej
ogólne informacje zawarte są w Ustawie o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku.
Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi:
a) otrzymać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
b) uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
c) zaliczyć test online sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego na 80%,
d) wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad
ruchu drogowego,
e) znać zasady obsługi technicznej roweru,
f) przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
d) oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcie legitymacyjne
o wymiarach 45x35mm.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej uzyskasz:
Obejrzyj film instruktażowy- FILM TUTAJ
Następnie na podstawie informacji zawartych w filmie wykonaj test.
Otwórz stronę: TEST ZALICZENIOWY-PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
i podaj ten kod: 5406773
Przed przystąpieniem do testu należy wpisać imię, nazwisko i klasę.
Testy anonimowe nie będą sprawdzane.
Test aktywny jest do 22 czerwca 2020 r. do godziny 12.00.
Uczeń ma prawo do jednej poprawy testu.
Szkolenie będzie zaliczone jeśli otrzymasz 80% poprawnych odpowiedzi z testu.
Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu online jednokrotnego wyboru.
Test zawiera 25 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych,
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. Czas odpowiedzi
na każde pytanie jest ograniczony i wynosi 2 min.
Otwórz stronę: EGZAMIN TEORETYCZNY-KARTA ROWEROWA
i podaj ten kod: 5226486
Test aktywny jest do 22 czerwca 2020 r. do godz. 12.00.
Podchodząc do testu należy obowiązkowo przed rozpoczęciem wpisać swoje imię, nazwisko i klasę.
Testy anonimowe nie będą sprawdzane.
Uczeń ma prawo do jednej poprawki testu.
Test zawiera 25 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych,
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.
Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania się na egzamin teoretyczny znajdziesz na stronie:
https://brd.edu.pl/
Przykładowe testy do poćwiczenia znajdziesz na stronie:
https://kartarowerowa.net.pl/

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
b) jazda do przodu po prostej i łukach,
c) jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”,
d) hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,
e) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
f) sygnalizacja manewrów.
Sprawdzian umiejętności praktycznych odbędzie się w terminach:
I termin 23 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 13.00,
II termin 11 września 2020 r. (piątek) godz.13.00.
Uczeń po zdaniu egzaminu teoretycznego zgłasza nauczycielowi drogą elektroniczną na adres
pracadomowaszkola@wp.pl chęć przystąpienia do egzaminu praktycznego najpóźniej dwa dni przed
wyznaczonym terminem. Na egzamin praktyczny zgłasza się z wypełnionym arkuszem zaliczeń i
zdjęciem (zdjęcie opisane danymi ucznia o wymiarach 45x35mm).
UWAGA!
Na arkuszu zaliczeń wpisujesz: imię i nazwisko, datę urodzenia, klasę, miejsce zamieszkania, kod
pocztowy i pkt. 2 - Zgoda obojga rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej (proszę
dopisać nr telefonu kontaktowego i adres mailowy). Pozostałe rubryki zostaną wypełnione w dniu
egzaminu.
Po zdaniu części teoretycznej i praktycznej egzaminu Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego
arkusza zaliczeń, wyda Ci nieodpłatnie kartę rowerową.
O terminie odbioru karty rowerowej zostaniesz powiadomiony drogą elektroniczną.
Najważniejsze przepisy dotyczące karty rowerowej, zawarte
w Ustawie o Kierujących
Art.3. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu
stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub
pojazdem zaprzęgowym.
Art.7. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:
2. rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1
lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;
Art. 8. 1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: (...)
10. 10 lat – dla roweru;
11. 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną
osobę;
Art. 17. 1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1. dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2. dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek
szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych
wymagań – osobie niewymienionej w pkt 1.
2) Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1. osiągnęła wymagany minimalny wiek;
2. wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć
prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez
ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie
dodatkowych wymagań.
Art. 18. 5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje
nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.
Art. 41. 1. 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.

2. 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.
3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego
lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie
dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w
zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty
rowerowej.
4. 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.
5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o których mowa w ust. 3, są pokrywane ze środków
własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.
Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1. wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły
podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;
2. tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;
3. kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;
4. wzór karty rowerowej.
2) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1. konieczność przygotowania osób uzyskujących kartę rowerową do bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym;
2. potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;
3. specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych
uczestników ruchu;
4. konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.
Art. 47. 3. Nadzór nad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje
uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub podstawa programowa kształcenia
ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej, sprawuje organ właściwy do wykonywania nadzoru
pedagogicznego.
Art. 49. 5. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej
odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art. 41.
Art. 65. 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. 73. 1. Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową sprawuje
właściwy organ nadzoru odpowiednio do miejsca, w którym jest ono wykonywane.
2. Przedstawiciel organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w ramach prowadzonego nadzoru
jest obowiązany:
1) rozpatrywać skargi; 2) prowadzić kontrole w zakresie warunków, przebiegu i sposobu sprawdzenia
umiejętności; 3) podejmować działania w celu niezwłocznego wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości.
Art. 133. 1. Dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdem wydane przez dowódcę
jednostki wojskowej, pozwolenia na kierowanie tramwajem i karty rowerowe wydane na podstawie

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność w zakresie, w
jakim zostały wydane.

