Metsokankaan oppilaiden koulukuljetus Patamäkeen lv. 2015-16
Ensimmäisenä koulupäivänä 12.8. kaikki kokoontuvat koulun alapihalle klo 9.00. Sieltä siirrytään luokittain linjaautoihin. Autot ajavat normaalin reitin Patamäkeen ja oppilaat näkevät reitin. Koulu päättyy Patamäessä klo 12.15,
minkä jälkeen linja-autot palaavat Metsokankaan koululle, josta oppilaat jatkavat matkaa kotiin.
Torstaista 13.8. alkaen linja-autot lähtevät koululta ja ajavat reitin Metsokankaan ympäri ottaen oppilaita kyytiin
karttaan merkityiltä pysäkeiltä. Pysäkit ovat samoja, joita kaupungin joukkoliikenne käyttää. Paluu Patamäestä
tapahtuu samaa reittiä samaan suuntaan ja linja-auto jättää lapset samoille pysäkeille, mistä kyytiin on noustu.
Paluumatka päättyy Metsokankaan koululle. Karttaan on merkitty linja-auton reitti ja pysäkit. Liikennöinnistä vastaa
OTP Travel ja koulubusseissa on auton etulasissa iso PATAMÄKI-kyltti. Linja-autojen väri saattaa vaihdella. Lapset
eivät tarvitse bussilippua tms.

Koulukyytien lähtöaika on aamuisin Metsokankaan koululta



klo 7.40 koulun alkaessa klo 8.15, ole paikalla 5 min ennen linja-auton lähtöä!
klo 8.55 koulun alkaessa klo 9.30, ole paikalla 5 min ennen linja-auton lähtöä!

Opettajat antavat oppilailla 13.-21.8. ajaksi väliaikaisen lukujärjestyksen ja 24.8. alkaen koulua käydään normaalin
lukujärjestyksen mukaan.
Linja-autot eivät odota reitin varrella pysäkeillä, vaan jatkavat matkaa heti, kun oppilaat ovat nousseet kyytiin ja
asettuneet reippaasti istumaan turvavyöt kiinni. Reitin varrella olevilla pysäkeillä on syytä olla hyvissä ajoin, sillä
linja-autot toivottavasti kiertävät Metsokankaan sukkelasti eikä jokainen bussi välttämättä pysähdy joka pysäkillä.
Reitillä on päivästä ja kellonajasta riippuen 1-3 linja-autoa.
Kotimatkalle lähdettäessä Patamäestä aikuiset saattavat luokat linja-autolle ja huolehtivat, että oppilaat nousevat
rauhassa linja-autoihin. Paluumatkalla linja-autot pysähtyvät Metsokankaan reitillä sovituilla pysäkeillä, jos
kyytiläiset ovat painaneet STOP-kelloa.
Lukuvuoden alkaessa koulun aikuiset ovat mukana koulukyydeissä ja ohjaavat oppilaita toimimaan oikein bussissa.
Koulussa kerrataan vielä jo keväällä katsotut koulukuljetus-ohjeet, jotka löytyvät myös koulun kotisivuilta
(http://urly.fi/tm3). On tärkeää, että myös te vanhemmat keskustelette lapsenne kanssa siitä, miten koulumatkat
Patamäkeen tulevat sujumaan hyvin ja turvallisesti!
OPT Travel toimittaa linja-autoihin jääneet löytötavarat Pohjois-Pohjanmaan Löytötavarapalveluihin joka viikko
maanantaisin. Kuluvan viikon aikana löytötavaroita voi kysellä OTP Travelin toimistolta.

