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Hakemus palautetaan koululle tai päiväkodille. Asiantuntijalausunnon perusteella koulukuljetusetuutta haettaessa
toimitetaan sekä koulukuljetushakemus että asiantuntijalausunto koululle/päiväkodille. Koululta/päiväkodilta
hakemukset toimitetaan edelleen Mikkelin kaupungin sivistystoimeen Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli.
Lukuvuoden 2017–2018 kuljetusetuutta haettaessa palautus 31.3.2017 mennessä.

Oppilaan nimi Syntymäaika

Kotiosoite Postinumero ja –toimipaikka

Koulu Luokka

Huoltajan nimi Puhelin/sähköpostiosoite

Hakemus koulukuljetukseen

Ajalle        /        20       -        /        20

☐ joukkoliikenne (bussi) ☒ tilausliikenne (taksi-/pikkubussi)

☐ saattokorvaukseen

Onko oppilas aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa
☐ ei ☐kyllä, missä
Perustelut

Koulumatkan pituus  km (lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä kotiportilta koulun portille)

☐koulumatkan vaarallisuus

☐Muu syy

lisäselvitys

Terveydelliset/ oppilashuollolliset syyt
* asiantuntijan lausunto on oltava liitteenä (lääkärin- / psykologintodistus) sekä koulun lausunto asiaan

Huoltajan allekirjoitus
Päiväys        /        20

Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys
Koulun lausunto (kun kuljetusetuutta haetaan asiantuntijan lausunnon perusteella)

☐ Puollan, perustelut
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☐ En puolla, perustelut

Päiväys / 20

Allekirjoitus, nimen selvennys

Päätöksen peruste:

Perusopetuslain 32 §
” "Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se
oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioonottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten
myönnettävään riittävään avustukseen."

Kaupunginhallituksen päätös § 368/ 7.8.2006
Kaupunki järjestää kuljetuksen POL § 32 lisäksi, mikäli koulumatka kaupungin osoittamaan kouluun on: 1. - 2.
vuosiluokkien oppilailla yli 3 km.
Opetustoimen järjestämässä esiopetuksessa oleva esioppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen lähimpään esiopetuksen
järjestämispaikkaan, mikäli koulumatka on yli 3 km.

Kuljetus muuhun huoltajan valitsemaan kouluun jää huoltajan kustannettavaksi/järjestettäväksi.
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