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Шкільний транспорт та учнівський проїзд у 

комуні Нючепінг 
Ваша дитина може мати право на безкоштовні поїздки між домом і школою.  

Шкільний транспорт 

Шкільний транспорт – це перевезення між домом і школою учнів початкової 

школи, початкової спеціальної школи та старшої середньої спеціальної 

школи. Шкільний транспорт може надаватися учням, які проживають у 

комуні Нючепінг, ходять до закріпленої за ними школи та відповідають 

одному з наступних критеріїв: 

• Відстань 

• Умови руху 

• Інвалідність 

• Інші особливі обставини  

Комуна перевіряє виконання передумов в індивідуальному порядку у 

кожному окремому випадку.  

Відстань вимірюється від адреси проживання учня до закріпленої за ним 

школи. Вимога до відстані визначається тим, до якого класу ходить учень: 

• Молодші класи (дошкільний заклад – 3-й клас): 3 км між домом і школою  

• Середня школа (4–6-й класи): 4 км між домом і школою  

• Старша школа (7–9-й класи): 5 км між домом і школою 

• Старша середня спеціальна школа: 6 км між домом і школою  

Для вимірювання відстані береться найкоротший шлях між домом і школою, 

який учень може пройти або проїхати на велосипеді.  

Шкільний транспорт організовується на громадському автобусі, на 

шкільному автобусі або з використанням комбінації цих видів транспорту. У 

випадку перевезення на шкільному автобусі учень направляється до 

обраного пункту збору для посадки і висадки.  

Учнівський проїзд 

Учнівський проїзд – це відшкодування вартості поїздки учня між 

зареєстрованою у реєстрі населення адресою і школою. 

Учні, які ходять до старшої середньої школи, не мають права на шкільний 

транспорт. Домашня комуна учня повинна, тим не менш, оплачувати 

витрати на учня на щоденні поїздки між місцем проживання і школою, якщо 

відстань складає не менше шести кілометрів.  

Учні, які навчаються у Седерманланді, шлях яких до школи перевищує шість 
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кілометрів, у першу чергу отримують проїзні на автобус.  

Заява 

Ви можете подати заяву на шкільний транспорт та учнівський проїзд за 

допомогою паперової форми, отримати яку можна у Відділі організації 

поїздок, оплачуваних з бюджету громади. Зверніться до нас, і ми надішлемо 

вам відповідну форму.  

Контактні дані 

Адреса електронної пошти: skolskjuts@nykoping.se  

Номер телефону: 0155-24 80 80  

 

З повагою,  

Адміністрація  

Відділ організації поїздок, оплачуваних з бюджету громади 

Комуна Нючепінг  
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