(2011/011033)

Zarządzenie Nr 62/2011
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 18.02.2011 r.
W sprawie: dojazdu do placówek oświatowych komunikacją podległą Zarządowi Transportu
Zbiorowego, na terenie Miasta Rybnika.
Działając na podstawie:
art. 14a ust.3 i 4 oraz art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
Uchwały nr 804/XLIX/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2006 w sprawie: regulaminu
przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd
Transportu Zbiorowego (Dz. Urz. Województwa Śląskiego nr 126 poz.3599 z późniejszymi zmianami)
Zarządzam co następuje:
§1
Przyjmuje się następujące zasady przejazdów w drodze z domu do szkoły (lub przedszkola)
oraz ze szkoły (lub przedszkola) do domu i tylko na zajęcia szkolne i powrotu z tych zajęć,
na podstawie imiennej elektronicznej karty miejskiej na liniach komunikacji miejskiej organizowanej
przez ZTZ oraz w autobusach szkolnych (gimbusach).
§2
Bezpłatny przejazd do wybranej placówki przysługuje:
1. Wszystkim uczniom niepełnosprawnym, w tym niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim
i pięcioletnim.
2. Wszystkim uczniom szkół specjalnych.
3. Opiekunom (dla wymagających opieki) w drodze po odbiór dziecka z placówki
i w czasie powrotu do domu z placówki.
§3
Bezpłatny przejazd przysługuje też dzieciom zamieszkałym na terenie Rybnika i uczęszczającym
do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w następujących przypadkach:
1. Wszystkim uczniom z klas I – IV szkół podstawowych, jeżeli uczęszczają do swojej szkoły
obwodowej a ich droga z domu do szkoły przekracza 3 km.
2. Wszystkim uczniom z klas V – VI szkół podstawowych, jeżeli uczęszczają do swojej szkoły
obwodowej a ich droga z domu do szkoły przekracza 4 km.
3. Wszystkim uczniom gimnazjów, jeżeli uczęszczają do swojego gimnazjum obwodowego
a ich droga z domu do gimnazjum przekracza 4 km.
4. Wszystkim dzieciom sześcioletnim i pięcioletnim, jeżeli uczęszczają do najbliższego przedszkola
(oddziału przedszkolnego) a ich droga z domu do przedszkola przekracza 3 km, oraz ich
opiekunom na zasadach określonych w § 2 pkt. 3.
5. Wszystkim uczniom, którzy uczęszczają do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia
poradni specjalistycznej.
§4
Przejazd autobusem szkolnym (gimbusem) na podstawie biletu gimnazjalnego ulgowego dla
nieuprawnionych do bezpłatnych przejazdów przysługuje:
1. Wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów (dotyczy tylko tych szkół, do których jest
zorganizowany przewóz).
2. Wszystkim dzieciom przedszkolnym, jeżeli uczęszczają do najbliższego przedszkola (oddziału
przedszkolnego), oraz ich opiekunom na zasadach określonych w § 2 pkt. 3.
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§5
Przejazd autobusem komunikacji miejskiej do wybranej placówki przysługuje na podstawie biletu
gimnazjalnego w następujących przypadkach:
1. Uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na wniosek dyrektora szkoły zatwierdzony przez
Prezydenta Miasta w sytuacjach szczególnie niebezpiecznego dojścia do szkoły (bardzo ruchliwa
droga pozbawiona chodnika).
2. Obecnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieszkają w obwodach szkół, które
zostały zlikwidowane w ramach reformy systemu edukacji ale tylko do czasu zakończenia przez
nich nauki w obecnej szkole (nie dotyczy to uczniów którzy rozpoczęli naukę w ww. szkole
po 1 września 2007 roku).
3. Uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z klas sportowych dojeżdżającym do szkoły oraz
na zajęcia sportowe organizowane przez szkołę a odbywające się poza budynkiem szkoły.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku i z tym dniem traci moc Zarządzenie nr
278/2007 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 czerwca 2007 r.
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