
ASKOLAN KUNTA

KOULUKULJETUSHAKEMUS / ESIOPETUS

Hakijan tiedot Oppilaan sukunimi Oppilaan etunimet Esiopetusyksikkö

 

Kotiosoite (väestörekisteriin merkitty)

Postinumero ja -toimipaikka

Kuljetusetuus- Koulumatkan pituus 0 - 2. luokkalaisilla yli 3 kilometriä yhteen suuntaan kuljettuna.
perusteet Vaaralliseksi luokiteltu tieosuus (sivistyslautakunnan määrittelemä).

Asiantuntijalausuntoon perustuva syy (matkan vaikeus ja rasittavuus)

Aika ja
kuljetustapa Aika, jolle etuutta haetaan _____/_____20_____- _____/_____20_____.

Lähtökohtaisesti huoltaja kuljettaa lapsen esiopetukseen. Kuljetuksesta kunta maksaa saattoavustusta (0,20€/km) huoltajalle.
Toissijainen kuljetusmuoto on linja-auto ja kolmantena vaihtoehtona harkitaan tilausliikennettä.Huoltajan työeste, vuorotyö, opiskelu tai
kotihoidossa olevien muiden lasten hoitaminen eivät ole riittäviä perusteita myöntää kuljetusta tilauskuljetuksena. Hakemuksesta on
selkeästi ilmettävä, miksi tilauskuljetusta edellytetään ja miksi lapsi ei voi liikkua huoltajan tai tämän valtuuttaman aikuisen saattamana.

Kuljetan itse (saattoavustus)

Linja-auto, bussikortti

Tilausliikenne

Hakemukseen
liittyvät
mahdolliset
lisäperustelut
Huoltajien
allekirjoitukset, Huoltajien allekirjoitukset (Yhteishuoltajuus; molempien huoltajien allekirjoitus)
nimenselven-
nykset ja
puhelinnumerot

___/___20___.
Huoltajan/huoltajien allekirjoitus: Puhelinnumero

Nimen selvennys:

___/___20___.
Huoltajan/huoltajien allekirjoitus: Puhelinnumero

Nimen selvennys:

Esiopetuksen
kuljetuksen 

1. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen on yli 3 kilometriä, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa
suoraan esiopetukseen (ei päivähoitoon) ja esiopetuksesta kotiin, ei iltapäivähoidosta kotiin.

ohjeet 2. Sivistyslautakunta on määritellyt vaaralliset tieosuudet joille koulukyydit järjestetään tai avustetaan huoltajaa niiden järjestämisessä. 
Kuljettamisesta kunta maksaa saattoavustusta huoltajalle. Toissijainen kuljetusmuoto on linja-auto ja kolmas vaihtoehto on
tilausliikenne.

3. Esiopetuksen kuljetusten järjestämisessä sovelletaan perusopetuslakia (32§) ja sivistyslautakunnan hyväksymiä kuljetusperiaatteita.
Mikäli huoltaja hakee lapselleen esiopetusta muusta kuin lähikoulun mukaisesta esiopetuspaikasta, oikeutta kuljetusetuuteen ei ole.
Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus kuljetusetuuteen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, tämä edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa.

4. Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asiunpaikasta kunnan osoittamaan
esiopetuspaikkaan. Koulukuljetukset korvataan tai  järjestetään ainoastaan kodin ja esiopetuksen väliselle matkalle. Jos huoltajilla on
yhteishuoltajuus ja he asuvat eri osoitteissa, lapsi saa etuuden osoitettuun esiopetuspaikkaan siitä osoitteesta, johon hänet on
väestörekisterikeskuksen mukaan merkitty.
5. Hakemuslomake tulee toimittaa sivistystoimeen. Lukuvuoden alussa elokuussa tai kesken lukuvuotta toimitettujen hakemusten
käsittelyaika on yksi viikko sen jälkeen kun hakemus mahdollisine liitteineen on käsittelijällä. Hakemus tulee uusia kun olosuhteet
muuttuvat, esim. perheen muuttaessa.

6. Koulukuljetusperiaatteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa Askolan kunnan kotisivuilla.

Postitusosoite:
Askolan kunta / sivistystoimi
Askolantie 30
07500 Askola


