HAKEMUS JA PÄÄTÖS
Oppilaspaikan osoittaminen muuhun kuin oman oppilasalueen kouluun
(muilla kuin opetussuunnitelmallisilla perusteilla)
HAKEMUS (hakija täyttää)
1 Oppilaan
henkilötiedot
2 Huoltaja

3 Oma
koulu/koulu,

Nimi

Syntymäaika

Osoite
Nimi, osoite (jos eri
kuin oppilaan)
ja puhelinnumero
Oman oppilasalueen koulu
Koulu, johon hakee

Lähtien, pvm

Luokka

4 Hakemuksen
perustelu

5 Allekirjoitus
Paikka ja pvm

Huoltajan allekirjoitus
PÄÄTÖS

6 Rehtorin
päätös

Oppilas voidaan sijoittaa/oppilasta ei voida sijoittaa _________________________ kouluun
(tarpeeton teksti yliviivataan)

Perustelu:
pvm ____________

§ __________ toistaiseksi
määräajaksi

________________

saakka

Rehtorin allekirjoitus

9 Ilmoitus

Hakija

Kunnan oppilaalle osoittama koulu

Perusopetus / hallinto

TYHJENNÄ

Peruskoulun ja esiopetuksen oppilaille, jos matka ensisijaiseen kouluun tai
esiopetukseen on vähintään 5 km.
Poikkeuksena
-Lukonmäen alueella 4 km niille oppilaille, joille kyseinen etu on myönnetty alempien,
aikaisemmin voimassa olleiden kilometrirajojen mukaan, kunnes siirtyvät 7. vuosiluokalle.
Koskee lv. 2007 - 2008 vuosiluokkia 4 - 6 siirtymäkauden ajan.
- Kämmenniemen, Terälahden ja Sorilan koulujen 1.-2. -luokkien oppilaat, jos matka on vähintään 2 km.
- Kämmenniemen, Terälahden ja Sorilan koulujen 3.-6. -luokkien oppilaat, jos matka on vähintään 4 km.
- Peltolammin koulun 3.-6. -luokkien oppilaat, jotka asuvat Vihilahdessa, etelässä Vihiojaan rajoittuvalla
alueella, jos matka on vähintään 3 km.
Muuttaville 7.-9. -luokkien oppilaille aloittamaansa ensisijaiseen kouluun 9. luokan loppuun asti, koulumatkan
ollessa vähintään 5 km.
Jos koulumatka muodostuu oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaarallliseksi. Koulumatkan järjestäminen edellä mainituilla perusteilla edellyttää asiantuntijalausuntoa, jossa
kuljetustarve selkeästi ja yksiselitteisesti todetaan.

Jos oppilas käy musiikki-ja kuvataideluokkien sekä kieli- ja valinnaisainevalintojen 1.-6. -luokilla tai muiden
opetussuunnitelmallisten painotusten vuoksi 7.-9. -luokilla muuta kuin oman oppilasalueen koulua, kaupunki
tukee koulumatkoja 50%:n osuudella koulumatkan ollessa yli 5 km. Ko. koulumatkat ovat 100%:sti tuettuja,
jos ilmaisen koulumatkan edellytykset täyttyvät oman alueen ensisijaisessa koulussa.
Kaupunki ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia.

Myönnetyt koulumatkat ladataan oppilaan lunastamalle matkakortille liikennnelaitoksen neuvonnasta.
Matkakortille ladataan joko 1 (50 %:n korvaus) tai 2 (100%:n korvaus) koulumatkaa kutakin koulupäivää
kohti. Koululippu on voimassa koulupäivinä klo 6.30 - 17.00 välisenä aikana.

Koululippu ladataan kerralla koko lukuvuodeksi. Mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat, tulee
muutoksista ilmoittaa perusopetuksen hallintoon

