Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus lv. 2020-2021

Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus lukuvuodelle 2020-2021
Koulumatkakustannukset ovat huoltajan vastuulla, vaikka koulumatkan pituus erikoisluokalle siirryttäessä
olisi yli 5 km, riippumatta siitä, mikä on ollut koulumatkan pituus oppilaan lähikouluun.
Perusopetuksen erikoisluokilla opiskeleville oppilaille voidaan myöntää kuljetusetuus vuosittain tulorajan
perusteella. Kuljetusetuus voidaan myöntää vain oppilaalle annettavana Waltti-korttina. Waltti-kortti
mahdollistaa oppilaan koulumatkan kulkemisen Oulun joukkoliikenteessä. Kuljetusetuutta haetaan
seuraavalla sivulla olevalla lomakkeella.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen mukaan (17.12.2015 §169) kuljetusetuus voidaan myöntää
pienituloisille perheille. Kuljetusetuus myönnetään, kun samassa taloudessa asuvien aikuisten
yhteenlasketut tulot ovat korkeintaan 21 000 euroa / vuosi. Tulot otetaan huomioon viimeksi kuluneen
vuoden ajalta verotuksen tietojen perusteella. Jos tulot ovat oleellisesti muuttuneet verotustietoihin
verrattuna, vapautus myönnetään esitettyjen todisteiden perusteella edellä mainitun tulorajan mukaisesti.
Todistukset tuloista ja verotuksesta tulee toimittaa hakemuksen mukana, muuten hakemuksia ei käsitellä.
Lukuvuoden aikana tuloissa tapahtuvat merkittävät muutokset huomioidaan (huojennus). Tulojen
muuttuessa huoltaja voi lähettää kuljetusetuushakemuksen myös muuna aikana, jolloin kuljetusetuus
voidaan myöntää myös osalle lukuvuotta. Kuljetusetuus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.
Mikäli huoltaja haluaa hakea kuljetusetuutta, hakemuslomake tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä
osoitteeseen: Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut / Kuljetusetuushakemus, PL 17, 90015
OULUN KAUPUNKI.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä lukuvuodelle 2020-2021. Waltti-kortin myöntämiseen asti huoltaja
vastaa kuljetuskustannuksista.
Hakemuksiin liittyvät tiedustelut sähköpostilla: helppi@monetra.fi tai p. 020 690 042
Tieto oppilaalle myönnetystä Waltti-kortista toimitetaan oppilaan koululle. Tieto hakemuksen
hylkäämisestä toimitetaan vain hakijalle hänen lomakkeessa ilmoittamaansa osoitteeseen.
Marjut Nurmivuori
perusopetus- ja nuorisojohtaja
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Haen kuljetusetuutta (Waltti-korttia) lukuvuodelle 2020-2021:
Koulu __________________________________________________________________
Oppilaan nimi _________________________________________________________
Oppilaan henkilötunnus _______________________________________________
Samassa taloudessa asuvien veronalaiset bruttotulot vuonna 2019 (veronalaisia tuloja ovat mm. palkka,
opintoraha, työttömyys- ja muut päivärahat, kotihoidontuki, eläke, vuorottelukorvaus).
Liitteeksi todistus verotuksesta. Jos tulot ovat oleellisesti muuttuneet vuonna 2020, laita erillinen selvitys
liitteineen.
Bruttotulot vuodessa yhteensä: _________________€ (todistukset liitteenä)
Huomautuksia __________________________________________________________________________________
Hakijan nimi ja postiosoite (mikäli hakemus hylätään)
__________________________________________________________________________________________________
Yllä olevat tiedot vakuutan oikeiksi ja olen velvollinen ilmoittamaan tuloissamme tapahtuvista
muutoksista.

Oulussa ___/___ 20___ ____________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys
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