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ÕPPETOETUSE TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE JA MAKSMISE TINGIMUSED NING
KORD TALLINNA EHITUSKOOLIS

ÜLDSÄTTED

1.

Käesoleva korraga reguleeritakse Tallinna Ehituskooli õpilastele makstava õppetoetuse
taotlemise, määramise ja maksmise tingimusi ning korda.

1.1.

2. ÕPPETOETUSTE LIIGID
Põhitoetus on õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate
kulutuste katmiseks.
Õpilasele igal õppekuul makstava põhitoetuse suurus kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.

2.1.
2.2.

3. ÕPPETOETUSE TAOTLEMINE
3.1.
Põhitoetust võib taotleda õpilane, kui ta:
3.1.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või
tähtajalise elamisõiguse alusel;
3.1.2. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval, kus on tegevustoetusest moodustatud koolituskohad;
3.1.3. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval statsionaarses õppes ja ei ole ületanud õppekava
nominaalkestust.
Põhitoetust on õigus taotleda viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris
(septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks, jaanuariks) ja veebruaris (veebruariks,
märtsiks, aprilliks, maiks, juuniks).
Esimese aasta õpilased võivad taotleda põhitoetust viieks õppekuuks üks kord aastas –
veebruaris (veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks, juuniks).

3.2.

Õppetoetust võib õpilane (sealhulgas ka esimese aasta õpilane) taotleda erandkorras
eritoetuse fondi suunatud summadest, arvestamata käeoleva korra punktides 3.1.2 ja 3.1.3
kehtestatud nõudeid, võttes arvesse muid õpilase õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.
Eritoetuse fondi vahendite kasutamise tingimused ja kord on kehtestatud kooli nõukogu
otsusega.

3.3.

Taotlus põhitoetuse saamiseks esitatakse kooli õppeinfosüsteemis septembris ja veebruaris.
Taotlust saab esitada õppeinfosüsteemis määratud ajavahemikus.

3.4.

Õppeasutusel on õigus kontrollida õppetoetuse saamiseks esitatud dokumentide ja
andmete õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele.

3.5.

4. ÕPPETOETUSE MÄÄRAMINE
Õppetoetus määratakse riigieelarves selleks otstarbeks ettenähtud ja eraldatud
piires.

4.1.

vahendite

Põhitoetuse saamiseks taotluse esitanud ja käesoleva korra punkt 3.1. sätestatud
tingimustele vastavate õpilaste kohta koostatakse paremusjärjestus õppekavati lähtudes
õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist ja õppetööst osavõtust.

4.2

Kui käesoleva korra punkt 4.2 alusel koostatud paremusjärjestuses on mitmel taotlejal
võrdsed tulemused, eelistatakse paremate õpitulemustega taotlejat. Kui tulemused on ka siis
võrdsed, eelistatakse taotlejat, kes on saavutanud õppimises silmapaistvaid tulemusi, on ühiskondlikult aktiivne või edukalt osalenud erialastel võistlustel või konkurssidel.
4.3.

Põhitoetus määratakse septembris taotluse esitanute osas hiljemalt 10. oktoobriks.
Veebruarikuus taotluse esitanute osas määratakse hiljemalt 10. märtsiks.

4.4.

Õppeasutusel on õigus mitte määrata õppetoetust õpilasele, kes ei täida kutseõppeasutuse
seaduses sätestatud õpilase kohustust osaleda õppetöös ning järgida seaduste, kooli
põhimääruse, sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud
kohustusi.

4.5.

4.6.

Õppetoetuse määramiseks teeb ettepanekud direktorile kooli õppetoetuste komisjon.
Õppetoetus kehtestatakse direktori käskkirjaga.

4.7.

Komisjoni otsusest õppetoetuse määramise kohta teavitatakse õpilasi,
kursuse- või rühmajuhendajat kooli õppeinfosüsteemi kaudu.

4.8.

Õpilasel on õigus vaidlustada komisjoni otsus 3 tööpäeva jooksul alates otsuse
teavitamisest kooli õppeinfosüsteemis, kui õpilasel on põhjust arvata, et komisjoni
otsus on tehtud valede andmete alusel. Komisjon on kohustatud õpilase avalduse läbi
vaatama 10 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

5. ÕPPETOETUSE MAKSMINE
5.1.

5.2.

5.3.

Õppetoetus makstakse välja kooli kaudu õpilase pangakontole igal õppekuul vastava
õppekuu eest.
Õppetoetust septembrikuu eest võib maksta sama õppeaasta oktoobris ja veebruarikuu eest
sama õppeaasta märtsis.
Õppetoetust ei maksta õpilasele, kes viibib akadeemilisel puhkusel.

5.4.

Õppetoetuse maksmine lõpetatakse kui selgub, et õpilane ei vastanud õppetoetuse taotlemisel vastava õppetoetuse saamise tingimustele (käesoleva korra punkt 3.1) ning ta oli või pidi
olema nimetatud tingimustele mittevastavusest teadlik. Eritoetuse fondist määratud õppetoetuse
maksmine lõpetatakse, kui selgub, et õpilane on teadvalt esitanud valeandmeid õpingute
jätkamist takistavate asjaolude kohta.
Vabanenud vahendid suunatakse uuele õpilasele vastavalt paremusjärjestusele.

5.5.

Õppeasutusel on õigus lõpetada või peatada õpilasele õppetoetuse maksmine, kui
õpilane rikub oluliselt kutseõppeasutuse seaduses sätestatud õpilase kohustusi,
mis on kooli nõukogu poolt tunnistatud olulisteks rikkumisteks.

5.6

Õppetoetuse maksmine lõpetatakse õpilase väljaarvamisel koolist.

