TORNION KAUPUNKI

HAKEMUS
Oppilaan koulupaikan vaihto

1. Oppilas

Nimi

Osoite

Henkilötunnus

2. Huoltajat

Nimi

Osoite

Puhelin (koti/työ)

Nimi

Osoite

Puhelin (koti/työ)

3. Koulupaikan
vaihto

Luokka

Perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun
kuin 6 § 2 momentissa tarkoitettuun kouluun (lähikouluun). Oppilaalla on oikeus päästä toiseen
kuin kunnan hänelle osoittamaan kouluun, jos ei ole opetuksellisia tai kasvatuksellisia perusteita
kieltämiseen. Ulkopuolelta tuleva hakija ei voi ohittaa sellaista oppilasta, joka haluaa toteuttaa
oikeutensa päästä omaan lähikouluunsa. Jos koulussa on tilaa, myös ulkopuolelta tulevia hakijoita voidaan ottaa kouluun. Tällöin ulkopuolelta tuleviin hakijoihin tulee perusopetuslain 28 §:n mukaan soveltaa yhdenvertaisia valintaperusteita.
Oppilaan nykyinen koulu

Koulumatkan pituus lähikouluun, km
(yhteen suuntaan)

Haettavan koulu nimi

Koulumatkan pituus haettavaan kouluun, km
(yhteen suuntaan)

Koulupaikan vaihtoa haetaan (merkitse X ja päivämäärä/päivämäärät)

toistaiseksi:

.

.

alkaen.

määräajaksi:

.

.

-

.

.

Oppilaan koulupaikan vaihdon perustelut

4. Kuljetus

Sivistyslautakunnan periaatepäätöksen mukaan lähikouluun myönnetään koulukuljetus:
- koko lukuvuodeksi niille 1. - 9. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on tasan tai yli 5 km,
- koko lukuvuodeksi niille 1. - 3. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on tasan tai yli 3 km,
- talviajalle (ns. talvikuljetus) niille 4. - 6. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on alle 5 km,
mutta kuitenkin tasan tai yli 3 km
Lisäksi oppilaalle myönnetään koulukuljetus tai kuljettamiseen/saattamiseen avustusta, mikäli
oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muuten muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Lisäksi sivistyslautakunnan periaatepäätöksen mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus voimassa olevaa joukkoliikennettä käyttäen myös muuhun kuin lähikouluun edellyttäen, että edellä mainituista ehdoista joku toteutuu ja lisäksi toteutuu jompikumpi seuraavista ehdoista:
- kuljetuskustannus muuhun kuin lähikouluun on enintään yhtä suuri kuin lähikouluun,
- huoltaja sitoutuu maksamaan erotuksen kustannuksista, jotka aiheutuvat pitemmältä koulumatkalta muuhun kuin lähikouluun, jos kuljetuskustannus muuhun kuin lähikouluun on suurempi.
Oppilaalle ei haeta koulukuljetusta anottuun kouluun: huoltaja huolehtii kuljetuksesta.
Oppilaalle haetaan kaupungin kustantamaa koulukuljetusta anottuun kouluun.
Oppilaalle haetaan koulukuljetusta anottuun kouluun ja huoltaja sitoutuu maksamaan erotuksen kustannuksista, jotka aiheutuvat pitemmältä koulumatkalta.
Oppilaalle haetaan koulukuljetusta seuraavien erityissyiden vuoksi:

5. Allekirjoitukset

6. Valitusviranomaiset

Paikka ja päiväys

Huoltajan/huoltajien allekirjoitus/allekirjoitukset

Koulupaikan vaihtoon liittyvissä asioissa

Koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa

Lapin aluehallintovirasto/Opetusja kulttuuritoimi
PL 8002, 96101 Rovaniemi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
90100 Oulu

HAKEMUS TOIMITETAAN SIIHEN KOULUUN, JOHON KOULUPAIKAN VAIHTOA TOIVOTAAN

