KOULUKULJETUSHAKEMUS

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue, joukkoliikenne ja henkilökuljetukset
Suokatu 42
70111 KUOPIO
Lukuvuosi

-

KOULUKULJETUSHAKEMUS ESI- ja PERUSOPETUKSEN OPPILAILLE (perusopetuslaki 32 §)
Huoltaja hakee
Lääkärintodistus/psykologin/koulukuraattorin/konsultoivan erityislastentarhanopettajan lausunto

Koulukuljetusta

Matkan vaarallisuus

Korvausta saattamiseen

Koulutapaturma
Muu tapaturma

Oppilaan nimi

Synt.vuosi

Luokka

Päiväkoti / Koulu

km
km

Koulumatka lyhyintä jalankulkukelpoista väylää pitkin
Mahdollisen sivutien osuuden pituus yhteensuuntaan
Kulkuneuvo: linja-auto / erilliskuljetus / tilausajo / Pali / taksi / oma auto

Perustelut hakemukselle, liitteeksi mahdolliset oppilaan terveydentilaan tai erityisvaikeuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot.

Huoltajan nimi

Lähiosoite ja postitoimipaikka

Puh. koti/työ

Paikka ja aika
Huoltajan allekirjoitus

Päiväkoti / Koulu täyttää
Päiväkodin/Koulun lausunto (oltava ehdottomasti ennen asian käsittelyä)
Koulumatka km

tarkistettu

tarkistettava

Päiväkodinjohtajan / Rehtorin allekirjoitus

Päätös:
Kuljetus myönnetään
alkaen
linja-autolla / erilliskuljetuksena /tilausajo/ Pali / taksilla / omalla autolla
lääkärin / psykologin / koulukuraattorin / konsultoivan erityislastentarhanopettajan / poliisiviranomaisen
lausunnon perusteella / koulumatkan pituuden perusteella:

Kuljetusta ei myönnetä:

liitteet; valitusohje hallinto-oikeudelle, koulukuljetusten periaatteet

Päiväys

Allekirjoitus

Perusopetuslaki 32 §, koulumatkat

saakka.

Perusopetuslaki 32 §, koulumatkat
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus
maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta
annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti
oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta
kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan
kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu
oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan
kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi
ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan,
oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta
aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten
päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus
edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista
päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan
Kuopion kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt seuraavat oppilaaksioton periaatteet:
1.luokkalainen
Kuopio on jaettu oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen
alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen
lähikoulu. Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös eri paikassa kuin lähikouluksi osoitettava koulu. Lisäksi
oppilasryhmien muodostumiseen oppilaaksiottoalueilla vaikuttavat vuosittain ikäluokan koko sekä koulujen tilat ja
ryhmäjaot. Tämän vuoksi oppilaan koulupaikka voi olla eri kuin vanhemmilla sisaruksilla.
Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös ns. toissijaisesta koulusta (muu kuin lapselle osoitettu koulupaikka).
Huoltaja vastaa mahdollisista koulukuljetuskustannuksista toissijaiseen kouluun. Huoltaja vastaa
koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman vuoksi
kuljetuksen kouluun. Kunta vastaa koulutapaturman sattuessa määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämisestä.
Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen kouluun, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja mikäli toissijainen
oppilaaksiotto ei lisää opetusryhmien määrää koulussa. Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on oppilaspaikkoja,
oppilaat valitaan tärkeysjärjestyksessä seuraavilla perusteilla:
1. oppilaan terveydentilaan liittyvä syy tai oppilashuollollinen syy, jota ei voida hoitaa oppilaalle osoitetussa koulussa
(asiantuntijalausunto)
2. oppilaan sisarus käy samaa koulua samanaikaisesti (perustetta ei käytetä, jos sisarus on sijoitettu kyseiseen
kouluun erityisen tuen päätöksen perusteella, on ko. koulussa toissijaisesti tai valintakokeen perusteella)
3. oppilaan esiopetus on toteutettu ko. koulussa.
Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.
Toissijaisen oppilaaksiottamisen päätös koskee vuosiluokkia 1 – 6.
Yläkouluun siirtyvä
Oppilaat siirtyvät kuudennelta luokalta kotiosoitteen mukaan määräytyvään yläkouluun. Vieraskuntalaiset oppilaat
ohjataan kotikunnan kouluun.
Oppilas voi hakea muuhun kuin oman kotiosoitteen mukaiseen kouluun (toissijainen haku). Oppilas voidaan ottaa
toissijaiseen kouluun, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja mikäli toissijainen oppilaaksiotto ei lisää
opetusryhmien määrää koulussa. Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on oppilaspaikkoja, ensisijainen
valintakriteeri on oppilaan terveydentilaan liittyvä syy tai oppilashuollollinen syy, jota ei voida hoitaa oppilaalle
osoitetussa koulussa (asiantuntijalausunto).
Huoltaja vastaa mahdollisista koulukuljetuskustannuksista muuhun kuin oman kotiosoitteen mukaiseen kouluun.
Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman
vuoksi kuljetuksen kouluun. Kunta vastaa koulutapaturman sattuessa määräaikaisen koulukuljetuksen
järjestämisestä.

