KOULUKULJETUSHAKEMUS
__ / __ ____
1 OPPILAAN
PERUSTIEDOT

2 KOULU JA
LUOKKA

Oppilaan suku- ja etunimi

Oppilaan syntymäaika

Oppilaan lähiosoite (väestörekisteriin merkitty)

Oppilaan postinumero ja toimipaikka

Koulun nimi

Luokka

Pienryhmä
kyllä
ei

3 PERUSTELUT
SEKÄ MUUT
HUOMIOITAVAT
ASIAT

4 KULJETUSTA
HAETAAN

Perustelut

Oppilaalle haetaan

koulumatkan pituus on yli 5 km (perusopetuslaki 32§)

bussikorttia

oppilaalla on erityisen tuen päätös (1. - 3.lk)

erilliskuljetusta
Omavastuumatka; oppilaan kulkema koulumatka linja-autopysäkille
tai taksireitin varten.

koulumatka (alle 5 km) on rasittava, miten (liite)
koulumatka (yli 5 km) on rasittava, miten (liite)
koulumatka (alle 5 km) on vaarallinen, miten (selvitys, liite)

HAKUAIKA - kuljetusta haetaan

koulumatka (yli 5 km) on vaarallinen, miten (selvitys, liite)

koko lukuvuodeksi

Muutoshakemus aiempaan kuljetuspäätökseen ______

koko erityisen tuen ajaksi

Lyhytaikainen kuljetustarve (lääkärinlausunto liitteenä)

kuljetusta haetaan

5 LIITTEET

lääkärin lausunto / pv

psykologin lausunto/ pv

6
KOULUMATKAN
PITUUS

Koulumatkan pituus (mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista reittiä pitkin).

-

muun asiantuntijan lausunto / pv

Yhteen suuntaan ____ km _______ m
Huom! Koulumatkan pituus tarkistetaan opetustoimessa.

7 HUOLTAJA

Huoltajan nimi

Huoltajan lähiosoite

Huoltajan postinumero
ja -toimipaikka

Allekirjoitus

Huoltajan sähköpostiosoite

Huoltajan puhelinnumero

Perusopetuslaki 32§
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Oppilaalla on
oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu tälle liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Kuljetuksessa olevan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13
vuotta
koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia.
Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisessä noudatetaan perusopetuslakia ja Kotkan koulukuljetusperiaatteita 22.3.2016. Kuljetus myönnetään ensisijaisesti
julkiselle liikennevälineelle.

Hyvinvointipalveluiden palvelualue
OPETUSTOIMEN VASTUUALUE

KOULUKULJETUSHAKEMUS
Koulukuljetusperusteet - hakijalle tiedoksi
Koulukuljetusperusteet - Hakijalle tiedoksi
1. Maksuttoman koulukuljetuksen hakemuslomake tulee toimittaa huhtikuun loppuun mennessä
opetustoimeen:
Postitusosoite: Kotkan kaupunki, Opetustoimen vastuualue, PL 257, 48101 Kotka
Sähköpostitse: kirjaamo@kotka.fi
Käyntiosoite: Opetustoimen vastuualue, Laivurinkatu 4, Kotka 1. krs
Lukuvuoden alussa elokuussa tai kesken lukuvuotta toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 2 - 4
viikkoa sen jälkeen kun hakemus on saapunut käsittelijälle. Lyhytaikaisen kuljetustarpeen hakemuksen
käsittelyaika on noin viisi arkipäivää.
2. Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakinaisesta, väestörekisteriin merkitystä osoitteesta
lähikouluun. Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle tai
esiopetuspaikan väliselle koulumatkalle.
Lapsen asuessa kahden eri huoltajan luona, kunta on velvollinen järjestämään lapsen koulukuljetuksen
vain väestörekisteriin merkittyyn vakinaiseen osoitteeseen. (KHO 2006:10).
Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Omavastuumatkana oppilas
velvoitetaan kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta linja-autopysäkille tai taksireitin varteen.
Erilliskuljetus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta, vaan kyytiin noustaan linja-autopysäkiltä tai lähimmästä
tienhaarasta.
3. Jos oppilaalle on myönnetty huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun
(ns. toissijaiseen kouluun), kuljetuksia ei järjestä eikä korvata. Oppilaaksi ottamisen edellytykseksi
asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta.

4. Huoltajan ilmoittama oppilaan koulumatkan pituus tarkistetaan opetustoimen hallinnossa. Koulumatka

mitataan lyhintä, jalankelpoista ja yleisessä käytössä olevaa reittiä pitkin. Mikäli oppilas voi kulkea
koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-, kevyt-, asuntokatu tai autoliikenteen käyttämää tietä pitkin,
niin koulumatkaksi katsotaan lyhin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen
jalan kulkea.

5. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntäminen vaikeuden, rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella
edellyttää hakemukseen liitettyä lausuntoa tai selvitystä, josta käy ilmi kuljetustarve ja sen syy / perustelu.
Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti, eikä suositus ole tae kuljetuksen saamisella

6. Koulukuljetus on koulupäivään kuuluva tapahtuma. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulumatkan
aikana. Kuljettajalle ja muille matkustajille tulee taata työrauha. Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia
opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Oppilaan tulee käyttää pimeällä heijastinta.

Postitusosoite:
Opetustoimen vastuualue
Kirjaamo
PL 257
48101 KOTKA

Sähköpostitse:
kirjaamo@kotka.fi

Käyntiosoite:
Opetustoimen vastuualue
Koulukuljetukset / kehittämiskoordinaattori
Laivurinkatu 4, 1.krs
48100 Kotka

