
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 
w Szkole Podstawowej nr 41, im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej.

Regulamin został opracowany w oparciu o: 
Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, Nr 30, poz. 151) 
Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  12  kwietnia  2013r.  w  sprawie  uzyskiwania  
karty rowerowej (Dz. U. 2013, poz. 512).

Warunki ubiegania się o kartę rowerową: 
1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu

ukończyli 10 lat. 
2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie  złożyć wypełniony czytelnie  „Arkusz zaliczeń ucznia”  

wraz z aktualnym zdjęciem. 
3. W przypadku braku któregoś z podpisów, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej. 
4. Zdający przystępuje do sprawdzenia umiejętności  teoretycznych i  praktycznych w wyznaczonym

terminie. 
5. Zdający składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej (jazda rowerem). 
6. Część teoretyczna przeprowadzony jest w formie testu wyboru. Test zawiera pytania z zagadnień:

przepisów  ruchu  drogowego,  znaków  i  sygnałów  drogowych,  typowych  sytuacji  drogowych  
jak  skrzyżowania drogi  głównej  z  drogami  podporządkowanymi,  skrzyżowania dróg równorzędnych  
i  z  ruchem okrężnym,  zasad  bezpiecznego  poruszania  się  po  drogach,  obowiązkowe  wyposażenie
roweru, konserwacja roweru oraz wiadomości z udzielania pierwszej pomocy. 

7. Test  sprawdzający  wiadomości  teoretyczne  składa  się  z  25  pytań.  Wynik  części  teoretycznej
egzaminu uznaje  się  za pozytywny,  jeżeli  osoba zdająca  egzamin odpowiedziała  prawidłowo na co
najmniej 20 pytań. Czas trwania egzaminu do 40 minut.

8. W przypadku  nie  zaliczenia  lub nie  przystąpienia  do części  teoretycznej  w pierwszym terminie,
zdający może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.

9. Jeżeli wynik części teoretycznej poprawkowej jest negatywny zdający może przystąpić do egzaminu 
w następnym roku szkolnym. 

10. Po  pozytywnym zaliczeniu  części  teoretycznej  uczeń  przystępuje  do  sprawdzianu  praktycznej  
jazdy rowerem. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.

11. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem wykonania przykładowych
zadań: przygotowanie do jazdy, ruszanie z miejsca na płaskim terenie, poprawne wykonanie manewru
skrętu, prawidłowe ominięcie przeszkody, hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,
jazda slalomem, właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. 

12. Egzamin  praktyczny  musi  się  odbywać  wyłącznie  na  rowerze  posiadającym  wyposażenie
przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

13. Zdający powinien posiadać kask! 
14. Sprawdzian  umiejętności  praktycznych  odbywać  się  będzie  w  wyznaczonym  terminie  boiska

szkolnego lub sali gimnastycznej. 
15. Wynik  części  praktycznej  egzaminu  uznaje  się  za  pozytywny,  jeżeli  osoba  zdająca  prawidłowo

wykonała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. 
16. Egzaminator decyduje ostatecznie o wyniku egzaminu. 
17. Przystąpienie do egzaminów jest dobrowolne. 
18. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.
19. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia  

przez ucznia 18 lat.
20. W przypadku zgubienia  karty  uczeń składa w sekretariacie  szkoły  podanie  z  prośbą o wydanie

duplikatu. 
21. Uwagi do części teoretycznej można wnosić do dwóch dni po opublikowaniu wyników, do części

praktycznej w tym samym dniu. 
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