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TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASTE SÕIDUKULU
HÜVITAMISE KORD

1. ÜLDSÄTTED
1.1.Käesolev kord reguleerib Tallinna Ehituskoolis (edaspidi kool) õppetöö perioodil õpilaste
sõidukulu hüvitamise taotlemise ja väljamaksmise tingimusi, kehtestab taotluse ja aruande
vormi ning esitamise tähtajad .
2. SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE TAOTLEMINE
2.1. Sõidukulude hüvitamist saavad taotleda statsionaarses õppevormis õppivad õpilased,
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ( edaspidi elukoht) ei ole kooliga samas asulas
2.2. Sõidukulu hüvitise saamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem
või eestkostja kooliaasta alguses vormikohase taotluse (käesoleva korra lisa1)õppesekretärile.
Taotluse juurde esitatakse rahvastikuregistri õiend elukoha osas.
2.3.Hüvitise saamiseks esitab õpilane iga kuu 5. kuupäevaks õppesekretärile vormikohase
aruande (käesoleva korra lisa 2) sõitude kohta koos sõidupiletitega. Aruande allkirjastab
õpilane või lapsevanem.

3. HÜVITAMISE ULATUS JA KORDADE ARV.
3.1.Õpilasele, kes elab õppetöö perioodil õpilaskodus või üüritud eluruumis, ning omandab
neljanda taseme kutseõppes kutsekeskharidust , hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi elukohta
sõidu kulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks
elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu kulud.
3.2.Õpilasele, kes elab õppetöö perioodil õpilaskodus või üüritud eluruumis ning õpib
neljanda või viienda taseme kutseõppes, hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu
kulu kuni kaks korda kuus, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi
õppeasutusse sõidu kulu.
3.3.Iga õppepäev õppeasutusse ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulu
arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.

3.4.Õppeasutus võib eraldatud eelarveliste vahendite piires õpilasele hüvitada sõidukulu muu
õppekoha (praktika, õpilasvõistlustel osalemine) ja õppeasutuse või elukoha vahel.

4. SÕIDUKULU HÜVITAMINE
4.1. Õpilase elukoha ja õppeasutuse või õppekoha vaheline sõidukulu hüvitatakse piletite
alusel.
4.2.Sõidukulu hüvitis kantakse sõidule järgneval kuul, peale arvestuste tegemist, õpilase
isikukontole.
4.3.Õpilasele, kes kasutab kuu- ja perioodipileteid, sõidukulu hüvitamisel arvestatakse
käesoleva korra punktis 3.3. ettenähtud nõudeid ning arvestatakse pileti maksumusest maha
õppetööst puudutud päevade, puhkepäevade, riiklike pühade ja koolivaheaja hulka
langevate päevade arvestuslik maksumus.
4.4.Sõidukulu hüvitatakse:
a) õppetööst osavõtu tabeli alusel ,
b) tagasiulatuvalt ühe kuu möödudes, kui õppija on haige või muu põhjusega
puudumise korral
4.5.Õpilasele ei hüvitata sõidukulu sama asula piires ning juhtudel, kui
a) pilet ei ole loetav;
b) piletil olevad andmed on sõidukulu hüvitise taotleja poolt üle kirjutatud;
c) pilet ei ole sõidukulu hüvitamise aluseks oleva marsruudi kohta;
d) õpilane on puudunud koolist (haige, lubatud, omavoliline);
e) õpilane on akadeemilisel puhkusel ;
5. RAKENDUSSÄTTED
5.1. Seoses uue kutseõppeasutuse seaduse jõustumisega 01.09.2013 ning üleminekuga uutele
õppekavade liigitamise süsteemile, hüvitatakse vanadel kutseõppeliikidel õppivatele õpilastele
sõidukulu järgnevalt:
a) põhihariduse nõudeta kutseõppe, põhihariduse baasil kutseõppe või kutsekeskharidusõppe
õppekavadel statsionaarses vormis õppivale õpilasele hüvitatakse sõidukulu käesoleva korra
punkt 3.1. ja 3.3 kehtestatud tingimustel ja korras;
b) keskhariduse baasil kutseõppe õppekaval statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele
hüvitatakse sõidukulu käesoleva korra punktide 3.2. ja 3.3. kehtestatud tingimustel ja korras.
6.KÄSKKIRJA JÕUSTUMINE
6.1. Käskkiri jõustub 1.oktoobril 2015.

