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Głównym zadaniem programu wychowania komunikacyjnego jest przygotowanie  

dziecka do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym 
 

I. PODSTAWA PRAWNA: 
 

1. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., 

poz.1137 z późn. zm.).  
 

2.    Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr  30, poz. 151 z późn. zm.).  
 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca  

       2002r. o znakach drogowych i sygnałach drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.). 
 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych  

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32, poz. 262 z póź. zm.).  
 

5.    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r.    

       w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 512). 
 

 

II. PROCEDURA: 
 

1. Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową jest dobrowolne i nie ma wpływu na ocenę                                 

z przedmiotu technika/zajęcia techniczne. 
 

2. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu 

ukończyli 10 /dziesięć/ lat -po uzyskaniu przez szkołę- zgody rodziców lub opiekuna prawnego                             

w formie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 i 2  do niniejszego regulaminu, w tym zgody 

na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby uzyskania przez ucznia karty rowerowej. 

Zgodę na przystąpienie ucznia do egzaminu wyraża także wychowawca klasy, który składa stosowną 

adnotację w arkuszu zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. Oświadczenia rodziców 

pozostają w aktach szkoły. 
 

3. W przypadku braku zgody rodziców/opiekuna prawnego (złożenia stosownych oświadczeń)  lub 

wychowawcy klasy, uczeń nie może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Wymóg złożenia 

oświadczeń jest obligatoryjny. 
 

4. Ubieganie się o kartę rowerową składa się z następujących  etapów: 
 

a) przekazanie uczniom klas 5 oraz uczniom innych klas informacji dotyczących egzaminu na kartę 

rowerową( nauczyciel techniki) – do końca kwietnia, 

b) zapisywanie chętnych uczniów na listę zdających – do końca kwietnia , 

c) złożenie przez rodziców/opiekuna prawnego stosownych oświadczeń, których wzór stanowią 

załączniki do niniejszego regulaminu, 

d) egzamin teoretyczny i praktyczny w terminie ustalonym przez nauczyciela techniki, 

e) poprawkowy egzamin teoretyczny i praktyczny w terminie ustalonym przez nauczyciela techniki.  
 

5. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z dwóch części:  
 

a) teoretycznej – uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o kierujących 

pojazdami. Uczniowie składają egzamin teoretyczny w formie testowej, który przeprowadzany 

jest w formie pytań jednokrotnego wyboru. Wybrane odpowiedzi zdający uczniowie zaznaczają 

na kartach odpowiedzi. Test zawiera pytania o następującej tematyce: 

-  znaki i sygnały drogowe, 

-  manewry na drodze, 

-  typowe sytuacje drogowe ( skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi,  

      skrzyżowania dróg  równorzędnych i z ruchem okrężnym ), 

-  pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku urazów rowerzystów i pieszych 

               Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny,  

               jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. 
 

b) po zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego                   

z jazdy – przeprowadzonego w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym 

sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych jazdy na rowerze.  
 

Egzamin praktyczny polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 
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-  przygotowanie roweru do jazdy,  

-  pozycji kierującego na pojeździe, 

-  upewnienia się o możliwości jazdy, 

-  upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowania zmian kierunku  jazdy, 

-  płynnego ruszania z miejsca, 

-    właściwego reagowania na znaki i sygnały drogowe, 

-    prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,  

     właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (szczególnie znaki: A-5, A-7, A-16, A-17,                 

    B-1, B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2, D-3, D-6 ). 
 

Egzamin praktyczny musi odbywać się na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane 

przez prawo o ruchu drogowym. Może odbyć się na rowerze ucznia lecz dostarczanym do szkoły 

osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka i złożenia oświadczenia na piśmie, że 

pojazd jest w pełni sprawny technicznie i posiada wyposażenie przewidziane przez prawo                         

o ruchu drogowym ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 
 

Podczas egzaminu praktycznego uczeń obowiązkowo posiada kask oraz przedkłada aktualne 

oświadczenie rodziców o stanie zdrowia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2                                   

do niniejszego regulaminu).  

Wynik części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin 

prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu 

drogowego. 
 

6. Termin egzaminu teoretycznego i praktycznego ustala nauczyciel techniki na minimum 21 dni przed 

egzaminem, w zależności od kalendarza pracy szkoły ( z reguły koniec maja – początek czerwca). 
 

7. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może 

przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Termin sprawdzianu 

poprawkowego ustala nauczyciel techniki na minimum 7 dni przed egzaminem.  
 

8. Egzamin teoretyczny i praktyczny przeprowadza nauczyciel techniki /egzaminator/ – osoba posiadająca 

stosowne przeszkolenie do egzaminowania dzieci na kartę rowerową. Podczas egzaminów z głosem 

doradczym mogą uczestniczyć funkcjonariusze straży miejskiej oraz policji.  
 

9. Od decyzji egzaminatora w przedmiocie niezaliczenia egzaminu w II terminie przysługuje odwołanie do 

dyrektora szkoły. Odwołanie składa się w terminie 3 dni. Dyrektor Szkoły odwołanie rozpoznaje                         

w terminie 7 dni i decyzję egzaminatora może utrzymać w mocy, zlecić ponowny egzamin lub 

przeprowadzić go we własnym zakresie. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna i nie przysługuje                  

od niej odwołanie.  

10. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem, złożyć wypełniony czytelnie 

„Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową” wraz z aktualnym zdjęciem 

legitymacyjnym. Arkusz pobiera się od nauczyciela techniki  lub innej osoby wskazanej przez dyrektora 

szkoły. 
 

11. Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki lub w zastępstwie inny nauczyciel wskazany  

przez dyrektora szkoły. 
 

III. WYDAWANIE KARTY ROWEROWEJ: 

1. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest 

karta rowerowa. 

2. Karta rowerowa wydawana jest na podstawie arkusza zaliczeń. 

3. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie.  

4. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany  jest  w sekretariacie szkoły. 

5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym 

fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę zgodną z odrębnymi przepisami. 

6. Duplikat może być wydany do ukończenia 18 roku życia przez zdającego. 
 

Dyrektor Szkoły 
 

mgr inż. Jacek Strzyżewski   


