PERUSOPETUKSEN OPPILASKULJETUSTEN LINJAUKSET 1.8.2009 LUKIEN

PERUSOPETUKSEN OPPILASKULJETUKSEN PERUSTEET
Uuraisten kunnan oppilaskuljetukset järjestetään lukuvuoden 2009 - 2010 alusta toistaiseksi alla olevia säännöksiä ja ohjeita noudattaen.
Oikeus oppilaskuljetukseen
Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus, mikäli koulumatka ylittää 5 km tai oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen tai koulumatka muutoin muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi
tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai
saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Kuljetusetuuden edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan osoittamaa lähikoulua, jonka
alueella hän väestörekisterin tietojen mukaan asuu. Lähikouluksi voidaan katsoa myös
muu lähin kunnan osoittama tarkoituksenmukainen koulu.
Kunta maksaa kuljetusavustuksia vain poikkeustapauksissa erillisillä päätöksillä.
Koulukuljetuksen ensisijainen peruste on matka kotiosoitteesta (väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka) esiopetukseen tai perusopetukseen ja takaisin. Koulumatkan
pituus mitataan kotiosoitteesta koulun osoitteeseen lyhintä ympärivuoden kulkukelpoista
turvallista reittiä pitkin.
Yhteishuoltajuus: Oppilaalla on yksi osoite, joka on merkitty väestörekisteriin ja jonka
perusteella määritellään oppilaan lähikoulu. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta eri osoitteessa asuvan toisen huoltajan luota.
PERUSOPETUKSEN LUOKAT 1 - 2
Uuraisten kunta järjestää omalla päätöksellään koulukuljetuksen 1 – 2 luokan perusopetuksen oppilaalle, kun koulumatkan pituus yhteen suuntaan ylittää 3 km.
1.-2. luokan oppilas on velvollinen omin avuin kulkemaan pysäkille tai kuljetusreitin varrelle enintään 3 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä tai matka
muutoin muodostu oppilaalle liian vaikeaksi ja rasittavaksi.
PERUSOPETUKSEN LUOKAT 3 - 9
Uuraisten kunta järjestää 3. – 9. luokan perusopetuksen oppilaan koulukuljetuksen, kun
koulumatkan pituus yhteen suuntaan ylittää 5 km. 3.-9. luokan oppilas on velvollinen
omin avuin kulkemaan pysäkille tai kuljetusreitin varrelle enintään 4 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä.
Oppilaskuljetukset järjestetään julkisilla kulkuneuvoilla
Oppilaskuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti julkisilla kulkuneuvoilla ja takseilla. Kuljetusmuotoa valittaessa periaatteena on, että oppilaskuljetukset on järjestettävä taloudellisimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja kuljetusmuodoksi on valittava julkinen
kulkuneuvo aina, kun se on mahdollista.
Kuljetuksen tulee tapahtua valvotusti koulukuljetuksista annettuja ohjeita noudattaen.

Koulumatkan enimmäisajat
Alle 13-vuotiaan oppilaan päivittäiseen koulumatkaan odotuksineen käytettävä aika ei
saa ylittää 2,5 tuntia, tämä koskee pääsääntöisesti esiopetusta ja perusopetuksen luokkia 1-6. Yli 13-vuotiaan (pääasiassa perusopetuksen luokat 7-9) ja erityisopetusta saavan oppilaan osalta vastaava raja on 3 tuntia (perusopetuslaki 32 §).
Liian vaikean, rasittavan tai vaarallisen koulumatkan arviointi
Oppilaan koulumatkan arviointi liian vaikeaksi tai rasittavaksi, oppilaan ikä ja terveys
huomioon ottaen, tehdään asiantuntijalausuntojen perusteella lukuvuodeksi kerrallaan.
Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna poliisin tai muiden viranomaisten lausuntoja.
Koulukuljetusta koskevan päätöksen tekee sivistyslautakunta asiantuntijalausuntojen
pohjalta.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen oppilaskuljetusten perusteet noudatettavaksi lukuvuoden 2009 – 2010 alusta.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

