Oppilaskuljetushakemus

Koulutus- ja hyvinvointikeskus

Oppilaan sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Oppilaan virallinen kotiosoite

Oppilaan koulu ja luokka

Huoltajan nimi (isä / äiti / muu)

Huoltajan nimi (isä / äiti / muu)

Huoltajan osoite

Huoltajan osoite

Huoltajan puhelinnumero ja sähköposti

Huoltajan puhelinnumero ja sähköposti

Kuljetusta haetaan ajalle

Koulumatkan pituus yhteen suuntaan
(lyhintä jalankulkukelpoista reittiä kotiportilta
koulun portille)

Hakemus koskee
Saattokorvausta
Oppilaskuljetusta
Hakemuksen peruste
Koulumatkan rasittavuus tai vaikeus, esim. oppilaan terveydentila (asiantuntijalausunto on liitettävä hakemukseen)
Koulumatkan vaarallisuus
Perustelut

Huoltajan allekirjoitus
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Päivämäärä

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen Valkeakosken kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimisto, PL 20, Sääksmäentie 2,
37601 Valkeakoski.
Kuljetusetuutta haetaan korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Seuraavan lukuvuoden kuljetusetuutta haettaessa hakemus tulee
toimittaa 31.5. mennessä. Asia ratkaistaan koulutus- ja hyvinvointikeskuksen opetuspalveluissa ja siitä tulee tieto huoltajalle.
Lomakkeella kerättyä tietoa käytetään ainoastaan perusopetuksen järjestämiseksi, joka on kunnan lakisääteinen tehtävä.
Tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisätietoja kasvatus- ja
opetustoimistosta puh. 040 335 6205.

Tyhjennä lomake

Tulosta

Kuljetusetuus matkan vaikeuden, rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella
Koulumatka mitataan lyhintä turvallista jalankulkukelpoista reittiä myöten kotiosoitteen portilta koulun portille.
Perusopetuslain mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on yli 5
kilometriä. Lisäksi Valkeakosken kaupunginhallituksen päätöksen perusteella esioppilailla sekä 1-3 vuosiluokan oppilailla on
oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on yli 3 kilometriä.
Vaikka edellä mainitut kilometrirajat ei täyty, voi perusopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla olla oikeus maksuttomaan
kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi. Näissä tapauksissa kuljetus myönnetään vain huoltajan hakemuksen perusteella korkeintaan
lukuvuodeksi kerrallaan.
Mainittuja tekijöitä arvioitaessa on oppilaan ikä suhteutettava matkareittiin, kuljettavan reitin kuntoon, tie- ja luonnonolosuhteisiin
sekä muihin vastaaviin tekijöihin. Kun oppilaalle haetaan kuljetusetuutta, on asiasta oltava asiantuntijan lausunto, jossa tulee
mainita myös suositellun kuljetuksen ajanjakso. Vaikeuden tai rasittavuuden vuoksi haettaessa tarvitaan psykologin tai lääkärin
lausunto, josta selviää etuuden peruste ja välttämättömyys. Asiantuntijalausunto on suositus kuljetuksesta. Päätös
maksuttomasta oppilaskuljetuksesta tehdään tapauskohtaisesti.
Kuljetusetuuden vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä saattoavustus. Sitä voidaan maksaa
erikseen sovittaessa halvimman julkisen kulkuneuvotaksan mukaan.

