HAKEMUS
Maksuttomaan koulukuljetukseen pääsy

Tätä lomaketta käytetään vain, jos kunta ei ole jo järjestänyt oppilaalle maksutonta kuljetusta.
Ohje hakuehtojen täyttymisestä lomakkeen kääntöpuolella ja sivistyslautakunnan koulukuljetusohjeessa (14.8.2019)

Henkilötiedot

Oppilaan nimi

Syntymäaika

Koulu

Luokka

Kotikunta

Kotiosoite

Huoltajan allekirjoitus ja yhteystiedot

Koulumatka ja
kulkuneuvo

Koulumatkan pituus yhteen
suuntaan suorinta tietä:

PERUSTE

Oppilaan terveydentila

□ Toistaiseksi

Koulumatkaan ja odotukseen
kuluva aika päivässä:

□ Määräajaksi:

Koulumatka on vaarallinen

□

Muu liikenne, miten:

□

Petoeläimet, miten:

□

Koulumatkan rasittavuus tai vaativuus

LIITTEET

□ Lääkärintodistus

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

□ Asiantuntijalausunto

Allekirjoitus

Palautus: Virtain kaupunki/ sivistystoimi, yhtenäiskoulun rehtori, PL 85, 34800 VIRRAT

□ Muu lausunto

h

min

Kuinka poikkeavaa koulukuljetusta anotaan
Kuljetus myönnetään erillistä hakemusta niille, joille se matkan pituuden vuoksi kuuluu tai oppilaan terveydentila sen pysyvästi vaatii. Muissa
tapauksissa koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta ja sitä haetaan lukuvuosittain sivistyslautakunnalta, joka tekee asiasta erillisen
päätöksen. Hakemus osoitetaan yhtenäiskoulun rehtorille.

Koulumatkan vaarallisuus
Jos oppilaan koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kunta voi järjestää koulukuljetuksen koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle
osalle. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan olosuhteita, mutta suurimman painoarvon saavat teiden liikennemäärät ja
nopeusrajoitukset. Pelkkää vaaralliseksi määritellyn tien ylittämistä tai esim. valaistuksen puuttumista ei automaattisesti katsota perusteeksi
koulukuljetuksen järjestämiselle.
Koulumatka voidaan tulkita vaaralliseksi myös muista syistä, mm. petoeläinten poikkeuksellisen käyttäytymisen vuoksi. Pelkkä petoeläinten
esiintyminen ei ole koulukuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista
asuntojen välittömässä läheisyydessä. Hakemukset harkitaan tapauskohtaisesti ja niihin tulee liittää asiantuntijalausunto.
Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus, terveysperuste
Kuljetuksen järjestäminen matkan vaativuuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri,
psykologi tai muu asiantuntija. Lausunnosta tulee ilmetä kuljetusperusteen lisäksi oppilaalle suositeltava kuljetusmuoto ja ajanjakso. Lausunto ei
kuitenkaan velvoita kuntaa järjestämään kuljetusta, vaan sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Lausunnot on toimitettava joka
lukuvuosi uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. Tällaisessa tapauksessa asia sovitaan erikseen.
Koulukuljetus voidaan hakemuksesta myöntää liikuntarajoitteen (ns.keppiläiset) perusteella tietylle ajanjaksolle. Tällöin tarve ko. ajalle tulee osoittaa
lääkärinlausunnolla. Lausuntoa käytetään aina kuitenkin vain asiantuntija-apuna.
Erityisen tuen oppilaiden koulukuljetustarpeet arvioidaan vuosittain oppilaiden siirtyessä ylemmälle vuosiluokalle. Erityisen tuen päätös ei
automaattisesti ole peruste koulukuljetukselle. Kuljetus järjestetään joko taksilla tai linja-autolla.

Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhot
Oppilaan osallistuessa maksulliseen aamu/iltapäivähoitoon- tai toimintaa, hänelle ei myönnetä koulukuljetusta.

Koulukuljetusohje kokonaisuudessaan:
VIRTAIN KAUPUNKI, koulutoimi/ sivistyslautakunta 14.8.2019

