ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS
Välj ett av följande alternativ:
(Se beskrivning på baksidan)
ALLTFÖR FARLIG SKOLVÄG (AVGIFTSFRI)
P.G.A. HÄLSOTILLSTÅND (AVGIFTSFRI)
SKOLVÄGENS LÄNGD 3-5 KM (MOT ERSÄTTNING)
SKOLSKJUTS IFALL LEDIG PLATS I TAXIN (MOT ERSÄTTNING)

Elevens namn

Läsår

Hemadress
Skola

Åk

Motiveringar (vid behov bilaga)

Vårdnadshavare

Telefon

Underskrift

Datum

Blanketten lämnas inom april månad till adressen:
Pargas stad
svenskspråkig utbildning
Strandvägen 28
21600 PARGAS
Tilläggsuppgifter:
Skolskjutsprinciperna www.pargas.fi
Trafikassistent 040 488 5747
Utbildningschef 050 375 3593
Beslutet görs för ett läsår i sänder och beslutet meddelas skriftligen.
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SKOLSKJUTS BEVILJAS I ENLIGHET MED
SKOLSKJUTSPRINCIPERNA FÖR PARGAS STAD

(fastställda av bildningsnämnden 14.11.2012 § 56, uppdaterade 8.3.2017 § 17):
ALLTFÖR FARLIG SKOLVÄG (AVGIFTSFRI)
1) Skärgårdsvägen (väg nr 180) mellan Pargas centrum (rondellen) och Rävsundsbron, om barnet
måste korsa denna på sin väg till eller från skolan, ifall lättrafikleder vid dessa vägar fattas helt, de
är på fel sida av huvudvägen eller ingen möjlighet till planskilda lösningar finns. Skjutsen gäller
endast elever i åk F-3.
2) Lielaxvägen, från Skärgårdsvägen till Ormviksvägens korsning och från Nilsbyvägens korsning till
Lielax by (Garsbölevägens korsning) för elever i åk F-6.
3) Sydmovägen, från Skärgårdsvägen till Sydmo, för elever i åk F-6.
P.G.A. HÄLSOTILLSTÅND (AVGIFTSFRI)
Skolskjuts kan beviljas p.g.a. hälsotillstånd i stöd av läkar- eller psykologutlåtande. Ur utlåtandet
bör det förutom orsaken till att skjuts behövs även framgå för vilken tid skjuts behövs. Endast en
rekommendation att skolskjuts behövs räcker inte för att skjuts beviljas. Vid behov ber skolbyrån
om ett nytt utlåtande av stadens egen skolläkare.
SKOLVÄGENS LÄNGD 3-5 KM (MOT ERSÄTTNING)
För elever i klass 1–2 om skolvägen är 3–5 km. För dessa skolskjutsar debiterar staden i enlighet
med gällande beslut av bildningsnämnden.
SKOLSKJUTS IFALL LEDIG PLATS I TAXIN (MOT ERSÄTTNING)
En elev som inte är berättigad till skolskjuts, har rätt att ansöka om att mot ersättning åka med
taxibilen, om det i bilen skulle finnas ledig plats. Elever i åk F-2 som har över 3 km och som
anhåller om skolskjuts har förtur framom övriga elever som mot ersättning önskar åka med.
Bildningsnämnden fattar separat beslut om ersättningens storlek. Platserna fördelas i den ordning
som ansökningarna inkommit. Ifall en köpt plats behövs för en skjutsberättigad elev har staden
rätt att återkräva platsen. I dylikt fall återbetalas ersättningen för de dagar då eleven inte längre
har rätt till skjuts. Ifall buss kan anlitas kan inte plats köpas i taxi.

