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            KINNITATUD 

nõukogu 15.02.2016. a 

           otsusega nr 1-2/5 

 

 

Õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord                

Viljandi Kutseõppekeskuses 

 

 

1. Üldsätted  

1.1. Käesolev kord on Viljandi Kutseõppekeskuse dokument, mis reguleerib koolis õpilastele 

võimaldatava õppetoetuse taotlemist, määramist ja maksmist. 

1.2. Käesolev kord on koostatud „Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse” alusel. 

1.3. Õppetoetuse eesmärgiks on tagada õpilastele ligipääs koolis õpetatavatele erialadele ning 

motiveerida tasemeõpet läbivat õpilast õppima edukalt statsionaarses õppes ning läbima 

õppekava nominaalkestusega. 

1.4. Õppetoetusena käsitletakse  käesoleva korra tähenduses põhitoetust, mis on rahaline toetus ja 

mida antakse käesolevas korras sätestataud tingimustel õpilastele hariduse omandamisega 

kaasnevate kulude katteks. 

1.5. Õpilasele, kelle majanduslik olukord võib takistada õpingute jätkamist, võib maksta  

eritoetust. Eritoetuse  maksmiseks moodustatakse põhitoetuse fondi rahadest eraldi fond. 

1.6. Õppelaen on õpilasele antav riigi tagatud laen hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste 

katmiseks. 

1.7. Õppeaasta käesoleva korra tähenduses koosneb kümnest õppekuust ja kestab 1.septembrist 

30.juunini. 

1.8. Õppekava nominaalkestus on ajavahemik õpilase õppeasutusse vastuvõtmisest kuni 

õppekavaga kehtestatud õppe kestuse lõpuni. Õppekava nominaalkestuse hulka ei arvestata 

õpilase akadeemilist puhkust. 

 

2. Toetuse taotlemine 

2.1. Õpilasel on õigus taotleda põhitoetust, kui ta: 

2.1.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku  või tähtajalise elamisloa või alalise 

või tähtajalise elamisõiguse alusel; 

2.1.2. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval,  kus on riikliku koolitustellimuse alusel 

moodustatud koolituskohti; 

2.1.3. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval statsionaarses õppes ja ei ole ületanud õppekava 

nominaalkestust. 

2.2. Õpilasel on õigus taotleda põhitoetust viieks õppekuuks septembris (september kuni jaanuar) 

ja veebruaris (veebruar kuni juuni). 

2.3. Esimese kursuse õpilasel on õigus taotleda põhitoetust üks kord õppeaastas – veebruaris 

(veebruar kuni juuni). 

2.4. Õppetoetuse taotlemiseks esitab õpilane siseveebi kaudu 25. septembriks ja 10. veebruariks 

avalduse.  

2.5. Õpilasel on õigus esitada grupijuhendajale lisa dokumente, mis tõendavad ühiskondlikku 

aktiivsust või edukat osalemist erialastel võistlustel ja konkurssidel. 

2.6. Grupijuhendaja lisab siseveebis õpilase taotlusele oma kommentaari ja esitab lisadokumendid 

õppetoetuste määramise komisjonile kolme tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise lõppu. 

2.7. Eritoetust on õigus taotleda õpilasel arvestamata käesoleva korra punktides 2.1.2. ja 2.1.3. 

toodud piiranguid. 
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2.8. Eritoetust võib õpilane taotleda vastavalt tekkinud vajadusele igal ajal õppeaasta jooksul. 

Eritoetuse taotlemiseks esitab õpilane järgmised dokumendid: 

2.8.1. Taotlus, mis esitatakse elektrooniliselt siseveebis või erandkorras grupijuhendajale 

paberkandjal. Taotluses märgib  õpilane ära toetuse taotlemise põhjuse,  andmed oma 

elukoha,  perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta. Taotluses esitatakse andmed  

kõikide pereliikmete sissetulekute kohta, sh töötasud, vanemahüvitised, peretoetused, 

riiklik toimetulekutoetus, töötutoetused, erinevat liiki pensionid (sh ka 

toitjakaotuspension), puudega inimeste toetused jt sissetulekud; 

2.8.2. tõend kohalikust omavalitsusest pere toimetulekutoetuse saamise kohta, kui õpilase 

perekond on eritoetuse taotlemise ajal riikliku toimetulekutoetuse saaja (siis teisi 

pereliikmete sissetulekuid tõendavaid dokumente esitama ei pea); 

2.8.3. tõendid perekonna liikmete sissetulekute kohta (näit. palgatõendid viimase 6 kuu kohta, 

pensionitõendid, tõend Töötukassast väljamakstavate hüvitiste ja toetuste suuruse või 

nende puudumise kohta  ning soovitavalt perekonna vähese majandusliku kindlustatuse 

kohta tõendi kohalikust omavalitsusest).  

2.8.4. Tõend pere liikmete arvu kohta ehk leibkonna tõend omavalitsusest. 21-aastased ja 

vanemad õpilased moodustavad omaette leibkonna. 

2.9. Eritoetuse avaldusele lisab grupijuhendaja   omapoolse seisukoha taotluse  põhjendatuse ja  

toetuse suuruse osas. Grupijuhendaja ülesandeks on jälgida, et paberkandjal esitatud taotlus 

saaks esitatud elektrooniliselt. 

2.10. Eritoetuse taotlusele lisatud dokumendid paneb grupijuhendaja õpilase toimikus olevate 

dokumentide juurde. 

2.11. Eritoetuse fondist võib toetada õpilasi, kellel puudub mõistlik ühistranspordi kasutamise 

võimalus ning kes peavad kasutama autot kooli jõudmiseks. 

2.12. Õppelaenu on õigus saada Eesti kodanikul või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa 

või alalise elamisõiguse alusel viibival isikul, kelle õpingute kestus õppekava järgi on kuus 

kalendrikuud või enam ning kes on täis- või osakoormusega õppiv kutseõppeasutuses või 

kutseõppe tasemeõppes õppiv keskharidust omav õpilane.  

2.13. Õppelaenu saamiseks tuleb pöörduda krediidiasutuse poole, kes annavad õppelaenu oma 

krediidiressursi arvel.  

 

3. Õppetoetuste määramine  

3.1. Õppetoetuse määramiseks moodustab kooli direktor komisjoni, kes vaatab läbi õpilaste 

grupijuhendaja märkuste ja kommentaaridega varustatud taotlused ning otsutab õppetoetuse 

määramise üle. 

3.2. Põhitoetuse määramise aluseks on õppeedukus. Õpilaste paremusjärjestus koostatakse 

õppekavati õppegruppide kaupa, lähtudes õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu 

täitmise protsendist. Võrdsete õppetulemuste korral arvestatakse õpilase ühiskondlikku 

aktiivsust (kooli esindamist võistlustel, konkursssidel, osalemist õpilaselu korraldamisel jne) 

ja  osavõttu õppetööst. 

3.3. Õppeedukuse arvestamise aluseks on siseveebis olevad õpilaste keskmised hinded seisuga  

25. september ja 31. jaanuar. 

3.4. Komisjon teeb otsuse toetuste määramise kohta vastavalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks. 

Komisjoni otsus vormistatakse siseveebis. Otsuse põhjal vormistatakse direktori käskkiri, mis 

on raamatupidamisele aluseks õpilastele ülekannete tegemiseks. 

3.5. Komisjonil on õigus põhitoetust mitte määrata, lõpetada või peatada selle maksmine  kui 

3.5.1. õpilane on akadeemilisel puhkusel; 

3.5.2. nominaalne õppeaeg on ületatud; 

3.5.3. õpilane rikub oluliselt kutseõppeasutuse seaduses ja kooli põhimääruse, 

sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi; 
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3.5.4. õpilane ei osale õppetöös, ei täida õppekava (on õppevõlad) või õppeülesandeid; 

3.5.5. õpilane ei käitu väärikalt, segab õppetööd ja ei võimalda teistel õppida; 

3.5.6. ei täida töö- või tuleohutusnõudeid;  

3.5.7. rikub kooselu reegleid õpilaskodus. 

3.6. Eritoetuse taotlused ja sinna juurde kuuluvad dokumendid vaatab komisjon läbi ja otsustab 

toetuse määramise üle hiljemalt jooksava kuu 10-ndaks kuupäevaks. Komisjon määrab 

eritoetuse suuruse ja kestvuse.  

3.7. Otsuse põhjal vormistatakse direktori käskkiri, mis on raamatupidamisele aluseks õpilastele 

ülekannete tegemiseks. Sarnase majandusliku olukorra puhul eritoetuse  määramisel 

eelistatakse õpilast, kes 

3.7.1. on orb; 

3.7.2. kuulub perekonda, kes saab riiklikku toimetulekutoetust; 

3.7.3. kelle vanem on töötu ja saab töötu toetust; 

3.7.4. on kolme- või enamalapselisest perest; 

3.7.5. õpilasel endal on kolm või enam last; 

3.7.6. on alaealise lapse vanem ja ei oma sissetulekut; 

3.7.7. kes ise või kelle  ülalpidaja on mittetöötav riikliku pensioni saaja (saab pensioni 

vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral); 

3.7.8. on majanduslikult raskes olukorras ühekordsete erakorraliste asjaolude tõttu. 

3.7.9. Pere sissetuleku üle otsustamisel võetakse arvesse kõigi õpilasega samas  eluruumis 

elavate perekonnaliikmete sissetulek. 

3.8. Komisjonil on õigus eritoetust mitte määrata, lõpetada või peatada toetuse maksmine , kui 

3.8.1. õpilane on akadeemilisel puhkusel; 

3.8.2. eritoetuse taotlemiseks esitatud dokumente ei ole piisavalt 

3.8.3. Punktis 3.5.3. toodud põhjustel 

3.9. Õppetoetuse komisjonil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid lisadokumente ja muid andmeid, 

mis tõendavad eriteotuse  saamise vajalikkust. Samuti on komisjonil õigus kontrollida õpilase 

poolt esitatud andmete õigsust. 

3.10. Otsusest õppetoetuse taotluse rahuldamise kohta saab õpilane teada siseveebist või 

grupijuhendajalt. 

 

4. Õppetoetuse maksmine, maksmise lõpetamine ja tagasinõudmine 

4.1. Toetused kannab raamatupidamine direktori käskkirja alusel iga õppekuu 20. kuupäevaks 

vastava õppekuu eest toetuse saaja arvelduskontole või õpilase avalduse alusel mõne teise 

isiku arvelduskontole. 

4.2. Septembrikuu toetus võidakse  maksta oktoobris ja veebruarikuu toetus märtsis. 

4.3. Eritoetuse komisjon võib eritoetuse määrata ja suunata selle õpilase õpilaskodu või 

õppevahendite kulude katteks. 

4.4. Kui tuvastatakse, et õpilane ei vastanud õppetoetuse taotlemisel vastava õppetoetuse saamise 

tingimustele ning ta oli või pidi olema nimetatud tingimustele mittevastavusest teadlik vt. 

punkt 2.1. ja 3.7. , lõpetab kool viivitamatult õpilasele õppetoetuse maksmise ja õpilane 

kaotab õiguse taotleda ja saada õppetoetusi sellel õppeaastal, millal lõpetati talle õppetoetuste 

maksmine ning sellele järgneval õppeaastal.  

4.5. Koolil on õigus nõuda õpilaselt punktis 4.4. juhul õppetoetus tagasi ning määrata see uuele 

õpilasele vastavalt nende paremusjärjestusele.  

4.6. Õppetoetuse maksmise katkestamisel lõpetatakse tasumine kohe otsuse langetamise järel. 

 

5. Õppetoetuse fondid, õppetoetuse suurus 

5.1. Põhitoetust määratakse riigieelarves selleks otstarbeks ettenähtud ja koolile eraldatud 

vahendite piires. 
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5.2. Koolile riigieelarvest määratud põhitoetuse fondist eraldab toetuste määramise komisjon kuni 

50% eritoetuse fondi.  

5.3. Kool jagab põhitoetuse fondi õppevaldkondade vahel proportsionaalselt riigi finatseeritavate  

koolituskohtadega vastavas õppevaldkonnas. 

5.4. Õppevaldkonnas põhitoetuse maksmiseks ettenähud raha jaotatakse õppekaval õppivate 

õppegruppide vahel proportsionaalselt õppegrupi õpilaste arvu osatähtsusele põhitoetuse 

saamise õigust omavate õpilaste koguarvust.  

5.5. Kui mõnes õppegrupis ei ole piisavalt õpilasi, kellel on õigust põhitoetust saada, läheb 

põhitoetuse fond üle samal õppekaval õppivale paremusjärjestuses järgmisel kohal olevale 

õpilasele. 

5.6. Eritoetuse fondi võib suunata põhitoetuse fondist ülejäänud vahendid ja vastupidi. Kui 

eritoetuse fondis tekib ülejääk, võib kool kasutada eritoetuse fondi ülejäänud vahendeid 

täiendavalt põhitoetuste määramiseks paremusjärjestuste alusel, va. kevadsemestril, kui 

eritoetuste fondi jääk jääb sügissemestrisse või eritoetuse määramiseks erandkorras. 

5.7. Õpilasele igal õppekuul maksatava põhitoetuse suurus kehtestatakse igaks aastaks 

riigieelarvega. 

5.8. Õpilasele makstava eritoetuse määra üle otsustab igal konkreetsel juhul õppetoetuste 

määramise komisjon, kuid see ei ole väiksem kui ühekordne põhitoetuse suurus. 

 

6. Komisjoni otsuse vaidlustamine 

6.1. Komisjoni otsuse vaidlustamiseks pöördub õpilane komisjoni esimehe poole kirjaliku 

avaldusega, kus ta toob ära põhjenduse vaidlustamiseks. Avaldus vaadatakse läbi 10 päeva 

jooksul. 


