ANSÖKAN OM SKOLRESESTÖD
Jakobstads gymnasium

Ansökan inkom:
1

____ . ____ 20_____

Efternamn och alla förnamn

Personbeteckning

Adress

Postadress

SÖKANDE

2

Läroanstaltens namn

STUDIER

3
KONTONUMMER
4
ANHÅLLAN OM
SKOLRESESTÖD

Studielinje

Planerad examen

Läsåret börjar och slutar

Utbildningen börjar och slutar

____.____ 20____ - ____.____20 ____

____.____ 20____ - ____.____20 ____

IBAN-kontonummer

_____________________________________________________

Jag anhåller om skolresestöd för den dagliga skolresan
under tiden

____ . ____ 20____- ____ . ____20 ____

(resan enligt
kortaste färdväg)
5

DAGLIG SKOLRESA

Sträckan från hemmet till skolan är _____ km längs den kortaste allmänna farbara vägen
Biljettpris eller
Turresa (alla färdsträckor)
Färdmedel
Sträcka km
skolskjutsavgift/

Returresa (alla färdsträckor)

6
ANNAT
RESESTÖD

Sträcka km

Biljettpris eller
skolskjutsavgift/

Jag erhåller stöd från annat håll för mina skolresor
Nej
Ja; betalare och belopp

7
UNDERSKRIFT

Färdmedel

______________________________________________________

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga
Ort och datum
Sökandes underskrift (namnförtydligande)
Jakobstad _____._____ 20_____

______________________________________________________
(vårdnadshavares underskrift ifall sökande är under 18 år)

IFYLLS AV
LÄROANSTALTEN

De uppgifter som lämnats av sökanden har kontrollerats.
Uppgifterna är riktiga

uppgifterna föranleder kommentarer

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ort och datum

Underskrift

Jakobstad _____._____ 20_____

______________________________________________________

VILLKOR FÖR ERHÅLLANDE AV SKOLRESESTÖD FRÅN STADEN JAKOBSTAD
1. Studerande bosatt i Staden Jakobstad eller studerande i Jakobstads gymnasium, vars skolväg överstiger 5 km
uppmätt enligt kortaste allmänna farbara väg från hemmet till skolan.
2. Skolresestöd beviljas för de resekostnader som överstiger 43 €/månad för det billigaste kollektiva färdmedlet, för buss
är det allmänhet en 44 resors skolresestödsbiljett (resekort), med ett till Matkahuoltos anslutet företags bussar.
3. Studerande betalar själv en avgift till Matkahuolto om 6,50 € för erhållandet av resekortet och behåller då kortet.
4. Den studerande är skyldig att anmäla om alla sådana förändringar som sker efter att ansökan inlämnats och som kan
påverka skolresestödet. Förändringar anmäls till Staden Jakobstad skriftligen med en ansökningsblankett. Överbetalat eller
grundlöst betalat skolresestöd återkrävs ifall den studerande försummat sin anmälningsskyldighet eller missbrukat sitt
skolresestöd.
5. Ansökan söks separat för varje läsår (1.8-31.7). Blankett för skolresestöd erhålls från Dagvårds- och utbildningsverket och
läroanstalterna samt från webb-adressen www.jakobstad.fi.
Blanketten fylls i och lämnas till läroanstalten eller Dagvårds- och utbildningsverket. Skolresestöd beviljas tidigast från
ansökningsmånaden.
6. Ändring i beslut om skolresestöd för studerande i andra stadiets utbildning med skolväg som understiger 10 km/skoldag
kan sökas hos Bildningsnämnden i Jakobstad senast inom 14 dagar från delfåendet. Över beslut bildningsnämndens kan
besvär anföras.

