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Cel  nauczania: 

Głównym celem jest przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do bezpiecznego, 

odpowiedzialnego i partnerskiego uczestnictwa w ruchu drogowym  jako rowerzysta oraz 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie  i zdrowie własne oraz  innych osób – 

uczestników ruchu drogowego. 

 W wyniku działań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie powinni: 

1. Poznać obowiązujące  rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego 

2. Poznać zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby zapobiegania im 

3. Posiadać świadomość odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów ruchu 

drogowego 

4.  Uczestnicząc w ruchu drogowym umieć postępować   zgodnie z obowiązującymi 

zasadami i przepisami. Przewidywać konsekwencje podejmowanych decyzji 

5. Umieć respektować prawa innych uczestników ruchu drogowego 

6. Poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach 

drogowych 

 

Pkt. 1 WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

 

Dział I   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Egzaminacyjną na bieżący rok szkolny 

2. W Skład Komisji Egzaminacyjnej  mogą wchodzić: 

 Nauczyciel techniki 

 Nauczyciel wychowania fizycznego 



PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KSIĘCIA JANUSZA W GÓRZE KALWARII 

 

 Nauczyciel – członek szkolnego  Zespołu Wychowawczego lub inny wskazany 

przez Dyrektora Szkoły  

 W egzaminie mogą uczestniczyć zaproszoni do współpracy policjanci z Wydziału 

Ruchu Drogowego  Komendy Rejonowej lub Wojewódzkiej 

3. W uzyskaniu Karty Rowerowej uczniowi pomagają: 

1. Nauczyciel techniki lub inny nauczyciel uprawniony do przeprowadzania 

egzaminu na kartę rowerową 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego 

3. Nauczyciel edukacji do bezpieczeństwa 

4. Pielęgniarka szkolna 

5. Rodzice  ( szczególnie w praktycznym przygotowaniu  do jazdy na rowerze) 

6. Inne osoby zaproszone do udziału w przygotowaniach teoretycznych i  

praktycznych 

7. Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki 

4. Do uzyskania Karty Rowerowej  przygotowywani są uczniowie klas IV, głównie na 

zajęciach  z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika. 

5. Przygotowanie może się odbywać także w ramach kółek zainteresowań, w których w 

planie pracy umieszczono zagadnienia związane z kartą rowerową lub przepisami 

ruchu drogowego ( jeśli zostały umieszczone w rocznym planie pracy dydaktyczno – 

wychowawczej szkoły na dany rok) 

 

Dział II  WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

  Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: 

1. Osiągnęła wymagany wiek 10 lat 
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2. Wykazała się wymaganym poziomem wiedzy teoretycznej z przepisów ruchu 

drogowego oraz niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi 

3. Posiada pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów ( przynajmniej jednego z 

nich) na udział w egzaminie i wydanie karty rowerowej 

4. Ma pozytywną opinię wychowawcy klasy 

 

Dział  III  KWALIFIKACJE TEORETYCZNE 

Sprawdzenie kwalifikacji teoretycznych osoby ubiegającej się o uzyskanie Karty Rowerowej 

dokonuje nauczyciel posiadający stosowne uprawnienia i został wskazany przez Dyrektora 

szkoły. 

1. Wiadomości teoretyczne obejmują:   

1. Znajomość pojęć i definicji dotyczących części drogi i uczestników ruchu 

drogowego.  

2. Znajomość przepisów dotyczących zwłaszcza ruchu rowerzystów.  

3. Rozróżnianie i prawidłowe odczytywanie znaków drogowych.  

4. Zasady przejazdu przez skrzyżowania różnego typu.  

5. Znajomość zasad wykonywania manewrów  na drodze.  

6. Budowę układów w rowerze i jego obowiązkowe wyposażenie.  

7. Obsługa roweru.  

8. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej.  

9. Test z wiedzy teoretycznej może składać się z 20 lub 25 pytań jednokrotnego 

wyboru.  

10. Pytania testowe obejmują w równych częściach znaki drogowe, przepisy, 

skrzyżowania i udzielanie pierwszej pomocy.  
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11. Aby pozytywnie zaliczyć test trzeba poprawnie odpowiedzieć na 80 % pytań. 

Popełnione błędy nie mogą dotyczyć wyłącznie jednego rodzaju pytań, np. zasad 

przejazdu przez skrzyżowania. 

2. Egzamin pisemny ze znajomości przepisów może odbywać się : 

1. Na zajęciach przedmiotu technika w klasach IV  w kwietniu lub maju br. 

Szkolnego 

2. W klasach V-VIII w wyznaczonym przez Komisje Egzaminacyjną terminie w 

pierwszej połowie października oraz w kwietniu lub maju br. Szkolnego 

3. Do egzaminu teoretycznego i praktycznego można przystępować wielokrotnie ( aż 

do ukończenia szkoły podstawowej) 

4. Uczniowie klas V-VIII do egzaminu przygotowują się samodzielnie. 

5. Jeśli uczeń pozytywnie zda egzamin teoretyczny, w ciągu 6 miesięcy powinien 

przystąpić do egzaminu praktycznego. Po upływie  tego okresu egzamin 

teoretyczny traci swoją ważność. 

 

Dział  IV   UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 

1. Praktyczna nauka jazdy rowerem może prowadzona: 

1. W ramach zajęć wychowania fizycznego 

2. W ramach kółek zainteresowań związanych tematycznie z kartą rowerową  

3. Na zajęciach poza lekcyjnych zgodnie  z wcześniej ustalonym harmonogramem 

4. Indywidualnie – ucznia do części praktycznej przygotowuje rodzic/prawny 

opiekun 

5. Sprawdzenie  umiejętności praktycznej jazdy na rowerze może się odbywać w 

październiku lub w maju każdego roku szkolnego na placu manewrowym 
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2. Egzamin praktyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły lub Komisja we współpracy z policjantami z Komendy 

Powiatowej/Wojewódzkiej wydziału ruchu drogowego 

3. Podczas jazdy egzaminacyjnej oceniana jest 

1. Umiejętność płynnego ruszania z miejsca i bezpiecznego zatrzymania w 

wyznaczonym miejscu 

2. Umiejętność prowadzenia roweru jedną ręką – prawą lub lewą podczas manewru 

skręcania, wyprzedzania, omijania 

3. Stosowanie się do znaków drogowych 

4. Umiejętność manewrowania na ,, ósemce” 

5. Prawidłowość podejmowanych działań w nietypowych, nieprzewidzianych 

sytuacjach podczas jazdy. 

 

Dział V   DOKUMENTACJA 

1. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania Karty Rowerowej  dokonuje się na 

arkuszu zaliczeń – Załącznik nr 1 

1. W arkuszu znajduje się opinia nauczyciela ( wychowawcy klasy do której uczęszcza 

uczeń) wystawiona na podstawie obserwacji zachowań w czasie ucznia podczas lekcji  

i innych zajęć szkolnych, podczas wycieczek szkolnych, wyjść na wycieczki piesze, 

na terenie miasta i poza nim. 

2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w egzaminie i na wydanie Karty 

Rowerowej wyrażona pełnym zdaniem i podpisana imieniem i nazwiskiem 

przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna. 

3. Znajomość obowiązujących zasad bezpiecznego poruszania się rowerzysty  w ruchu 

drogowym oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, wystawione przez powołaną 

do przeprowadzenia egzaminu  Komisję. 
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4. Znajomość obowiązkowego wyposażenia roweru, zasadę jego działania, dbanie o stan 

techniczny Potwierdzone przez Komisję 

2. Karty odpowiedzi ucznia  z egzaminu teoretycznego pisemnego przechowywane są przez 

nauczyciela techniki do 30 sierpnia roku szkolnego, w którym uczeń przystąpił do 

egzaminu. 

3. Protokół z egzaminu sporządzony przez Komisją Egzaminacyjną zawiera: 

1. Imię i nazwisko ucznia, który zadał część teoretyczną i praktyczną egzaminu, datę 

urodzenia, adres zamieszkania  ucznia 

2. Podpisy członków Komisji 

3. Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 

4. Protokół przechowywany jest w dokumentacji szkolnej w sekretariacie szkoły przez 

okres ośmiu lat od daty jego przeprowadzony. 

5. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia ubiegającego się o kartę rowerową maja 

prawo wglądu do arkusza odpowiedzi z części teoretycznej w okresie 

przechowywania tych kart po uprzednim ustaleniu terminu wglądu z 

Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej 

Dział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejsze procedury zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 

w Górze Kalwarii 

 

Załączniki: 

1. Karta zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartą rowerową 
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