
Zarządzenie Nr 27 /11/2020  

Prezydenta Miasta Tczewa  

z dnia 06.11.2020 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową 

w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 713), 

 

Prezydent Miasta Tczewa 
zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

Celem zwiększenia frekwencji dzieci posiadających uprawnienia do poruszania się rowerami 
wprowadza się ujednolicone zasady przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową w 
szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa w formie „Regulaminu  przeprowadzania 
egzaminów na kartę rowerową w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa”, 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

Mirosław Pobłocki 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik do Zarządzenia nr 27/11/2020 

Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 06 . 11 . 2020 r. 

 
Regulamin przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową  

w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa 
 
 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych: 
1) ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1268, 

ze zm.). 
2) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 

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

 
 

§ 1 
Zasady ubiegania się o kartę rowerową 

 
O kartę rowerową ubiegać mogą się uczniowie, którzy: 

1) Osiągnęli nie później niż w dniu egzaminu wymagany wiek – ukończyli 10 lat, ale nie 
osiągnęli wieku 18 lat. 

2) W szkole zrealizowali program wychowania komunikacyjnego (min. 10 godzin 
teoretycznych i min. 5 godzin praktycznych). 

3) Dostarczyli do Koordynatora „Arkusz zaliczeń ucznia”, którego wzór stanowi załącznik 
do niniejszego Regulaminu. 

4) Wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” należy złożyć wraz z aktualnym zdjęciem 
legitymacyjnym, najpóźniej na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu w 
sekretariacie lub u nauczyciela Koordynatora. 

5) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.  
 

§ 2 
Zasady egzaminu na kartę rowerową 

 
1. Egzamin na kartę rowerową odbywa się raz w roku szkolnym (nie dotyczy egzaminów 

poprawkowych) w miesiącu kwietniu. W wyjątkowych przypadkach np. w związku z 
przerwami w funkcjonowaniu szkoły, egzamin może odbyć się w innym miesiącu. 

2. Termin, miejsce oraz zasady egzaminu (teoretyczny, praktyczny oraz poprawkowy) są 
podawane na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku, z miesięcznym 
wyprzedzeniem. Wraz z tą informacją podawane są dane kontaktowe do 
Koordynatora szkolnego odpowiedzialnego za proces egzaminacyjny (imię, nazwisko 
oraz e-mail). Informacja ta również będzie przekazywana do Urzędu Miejskiego w 
Tczewie. 

3. Egzamin składa się z: 



 

 

1) części teoretycznej – trwającej 45 min, złożonej z 20 pytań testowych, 
polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, 
obejmujących zakres tematyczny określony w § 3. 

2) części praktycznej – trwająca max. 15 min jazda rowerem po wyznaczonym 
torze lub w miasteczku ruchu drogowego, sprawdzającej umiejętności 
określone w zakresie tematycznym w § 4. 

4. Egzamin teoretyczny odbywa się na terenie szkoły, w wyznaczonej wcześniej sali,  a 
praktyczny na utwardzonym boisku, placu, sali gimnastycznej lub w miasteczku ruchu 
drogowego, które może być położone poza terenem macierzystej szkoły. 

5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu uczeń może 
przystąpić do części praktycznej. 

6. Uczeń ma możliwość dwukrotnej poprawy egzaminu teoretycznego oraz dwukrotnej 
poprawy egzaminu praktycznego w ciągu 1 roku szkolnego, z uwzględnieniem 
zapisów ust. 8. 

7. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za 
pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów 
możliwych do uzyskania. 

8. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do egzaminu teoretycznego w 
pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jaki 
odbywa się w terminie max. po 1 miesiącu od pierwotnego egzaminu.  W przypadku 
ponownego niepowodzenia Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Koordynatorem 
wyznacza drugi termin egzaminu, na dzień wypadający nie wcześniej niż po  upływie 
jednego miesiąca od pierwszego poprawkowego egzaminu. W uzasadnionych 
przypadkach (np. choroba ucznia) egzamin poprawkowy może odbyć się we wrześniu. 

9. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca 
egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia 
dla ruchu drogowego. 

10. Do egzaminu praktycznego uczeń może przystąpić na własnym rowerze, 
posiadającym obowiązkowe wyposażenie. 

11. W przypadku ucznia o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się 
przeprowadzenie części praktycznej egzaminu przy użyciu roweru wielośladowego 
np. trójkołowego. 

12. Wynik egzaminu jest wpisywany przez egzaminatora do protokołu egzaminacyjnego  
1) P – jeżeli wynik jest pozytywny 
2) N – jeżeli wynik jest negatywny 
3) X jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu 

13. W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych i jest on 
przechowywany przez okres 10 lat. 

14. Wynik pozytywny z obu części egzaminu jest podstawą do uzyskania karty 
rowerowej. 

15. Kartę rowerową zgodną z wzorem określonym w rozporządzeniu, wydaje Dyrektor 
danej szkoły podstawowej. 

16. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora 
sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu. 

17. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie w ciągu 2 tygodni 
od czasu egzaminu praktycznego pozytywnie zaliczonego przez danego ucznia. 



 

 

18. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne 
oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią 
opłatę.  

19. Po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów, włącznie z poprawkowymi, dyrektor 
danej szkoły przekazuje do Urzędu Miejskiego w Tczewie informację na temat liczby 
uczniów uprawionych do przystąpienia do egzaminu, liczby uczniów, którzy 
przystąpili w danym roku do egzaminu, liczby uczniów, którzy zdali egzamin, w tym 
po egzaminie poprawkowym oraz liczby uczniów, którzy zdali egzaminu 
poprawkowego. Dane będzie przedstawione w podziale na klasy i na płeć. Ponadto 
dyrektor przekazuje kopię rejestru zawierającego imię, nazwisko, numer karty oraz 
nazwę szkoły, celem wydania kart okolicznościowych „Tczewska Karta Rowerowa”. 

 
§ 3 

Zakres egzaminu teoretycznego 
 

Podczas egzaminu teoretycznego sprawdzana jest znajomość wiedzy z następujących 
obszarów. 
 

1. Obszar pierwszy – bezpieczeństwo pieszych. Uczeń: 
1) zna zasady obowiązujące pieszych w ruchu drogowym, 
2) rozpoznaje znaki drogowe i zna ich zastosowanie, 
3) rozumie zależności między ruchem pieszym i rowerowym. 

2. Obszar drugi - zachowanie rowerzysty w mieście - na drodze dla rowerów, jezdni i 
chodniku. Uczeń: 

1) zna obowiązujące zasady ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie jechać po 
drodze dla rowerów, 

2) zna zastosowanie i rozpoznaje oznakowanie dróg rowerowych, 
3) wie jak sygnalizować swoje zamiary innym osobom poruszającym się po 

drodze rowerowej, 
4) wie w jaki sposób pokonywać przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych, 
5) wie, kiedy można poruszać się po chodniku, kiedy po drodze rowerowej i 

kiedy po jezdni, 
6) rozpoznaje i zna zastosowanie znaków i sygnałów drogowych, w szczególności 

dotyczące rowerzystów, 
7) wie, w jakich sytuacjach należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu. 

3. Obszar trzeci - wyposażenie i budowa roweru. Uczeń: 
1) wie jakie są obowiązkowe elementy wyposażenia roweru, 
2) rozpoznaje podstawowe elementy budowy roweru, 
3) potrafi dostosować wyposażenie do rodzaju aktywności, warunków 

pogodowych czy pory dnia, 
4) rozpoznaje różne rodzaje rowerów. 

4. Obszar czwarty - postępowanie w razie wypadku/kolizji. Uczeń: 
1) zna podstawy pierwszej pomocy, 
2) potrafi krok po kroku udzielić pomocy w razie wypadku, 
3) zna numery alarmowe, 



 

 

4) potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób, które uległy 
wypadkowi/uczestniczyły w kolizji, 

5) umie podjąć odpowiednie działania w przypadku wystąpienia drobnych 
urazów. 

5. Obszar piąty - rower w funkcji rekreacyjnej. Uczeń: 
1) wie jak należy się zachowywać poza terenem zabudowanym, 
2) zna obowiązujące zasady ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie jechać w 

grupie, 
3) wie jakie wyposażenie wpływa na bezpieczeństwo poruszania się po różnej 

nawierzchni, podczas dłuższych wycieczek. 
 

§ 4 
Zakres egzaminu praktycznego 

 
Egzamin praktyczny składa się z dwóch etapów. 

1. Etap I: Bezpieczna sygnalizacja manewrów w ruchu drogowym: 
1) Sygnalizowanie zmian  kierunku jazdy: 

i. manewr skrętu w lewo - obejrzenie się przez lewe ramię przy 
jednoczesnym utrzymaniu właściwego toru jazdy, sygnalizacja skrętu 
poprzez wyciągnięcie lewej ręki, utrzymanie jej przez co najmniej 3 
sekundy, wykonanie manewru skrętu, 

ii. manewr skrętu w prawo – obejrzenie się przez prawe ramię przy 
jednoczesnym utrzymaniu właściwego toru jazdy, sygnalizacja skrętu 
poprzez wyciągnięcie prawej ręki, utrzymanie jej przez co najmniej 3 
sekundy, wykonanie manewru skrętu. 

2) Utrzymywanie równowagi na rowerze – pokonanie odcinka prostego, skrętu i 
manewru zawracania bez podpierania się nogami o podłoże. 

Uczeń powinien wykonać oba zadania bezbłędnie, by przejść do kolejnego etapu. 
2. Etap II: Wykonywanie manewrów (wymagane prawidłowe wykonanie 90% 

manewrów), przy założeniu że uczeń ma prawo do 3 prób do każdego z nich: 
1) Odpowiednia pozycja kierującego na  pojeździe, 
2) Właściwy start roweru  (ułożenie pedałów umożliwiające dynamiczne 

wystartowanie roweru), 
3) Wsiadanie na rower w ruchu, 
4) Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca, 
5) Przejazd slalomem, 
6) Ominięcie przeszkody, 
7) Hamowanie i zatrzymanie  pojazdu w określonym miejscu, 
8) Gwałtowne hamowanie i zatrzymanie pojazdu na dany sygnał, 
9) Jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. ,”ósemka”, 
10) Najechanie na wyższy stopień np. krawężnik, próg półokrągły itp. 

 
 
 
 
 



 

 

 ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA  
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ  

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................... 
Data urodzenia ………....................................................... Klasa ................................................. 
Szkoła .............................................................................. Miejscowość ..................................... 
Adres zamieszkania ucznia ......................................................................................................... 
Telefon ....................................................................................................................................... 

  Podpisy rodziców, nauczycieli  
lub innych upoważnionych osób 

Uwagi 

1 Opinia nauczyciela 
(wychowawcy) na podstawie 
obserwacji  zachowań ucznia 

  

2 Zgoda rodziców lub 
opiekunów na wydanie karty 
rowerowej  

  

3 Wiadomości teoretyczne    

4 Obsługa techniczna roweru  
 

 

5 Umiejętności praktyczne z 
uwzględnieniem zasad ruchu 
drogowego  

  

6 Pomoc przedlekarska   
 

 

1. Wypełniony arkusz zaliczeń ucznia wraz z podpisami osób uprawnionych świadczy od zdaniu egzaminu. MEN-VI/29 Dz. U. Nr 98 z 1997 r. 
poz.602  
2. pkt. 1 „Opinia nauczyciela” – czytelny podpis nauczyciela i pieczątka szkoły oraz w rubryce uwagi zapis potwierdzający, że uczeń 
zrealizował materiał z zakresu  wychowania komunikacyjnego.  
3. pkt.2 „Zgoda rodziców” rodzic lub opiekun wpisuje „wyrażam zgodę” i podpisuje się.  
4. pkt. 3-6 wypełnia egzaminator  
5. Karta powinna być zarejestrowana przez dyrektora w rejestrze wydanych kart w danej szkole.  

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

DYREKTOR SZKOŁY  

……….…………………………………. 
 (pieczęć, podpis)  

 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca procedury ubiegania się o kartę rowerową 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż: 

1. Administrator Danych Osobowych 

 
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Gmina Miejska Tczew, z siedzibą 
przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. 

 
2. Inspektor Ochrony Danych  

 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Tczew – p. Adrianą 
Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl oraz 
numerem telefonu: 696 011 969 

 
3. Cel przetwarzania 

 

Dane osobowe Pani/Pana dziecka pobierane w związku z ubieganiem się o kartę rowerową  

będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody rodzica na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka.  

 

4. Odbiorcy danych 

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej odbiorcami danych 

osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty upoważnione, organy władzy publicznej 

oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na 

podstawie stosownych umów. 

 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

 

Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 

międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

 

 

 

 



 

 

6. Okres przechowywania danych 

 

Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą; 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami krajowych aktów prawnych oraz rozporządzenia, posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści danych swojego dziecka, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86; 

 

8. Dobrowolność podania danych 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów; 

 

9. Informacja o profilowaniu  

 

Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z 

ubieganiem się o kartę rowerową. Oświadczam również, iż zapoznałam/em się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego dziecka.  

 

 

…………………………………. 

(data i podpis rodzica) 


