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Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord 
Tartu Kunstikoolis 2021./2022. õppeaastal

I. Õppetoetused

1. Õppetoetused on põhitoetus ja eritoetus.

1.1. Põhitoetus on rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

1.2. Põhitoetust on õigus taotleda õpilasel, kes:

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

või tähtajalise elamisõiguse alusel;

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

moodustatud koolituskohti;

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

nominaalkestust.  Akadeemilisel  puhkusel  viibimise  aega  ei  arvestata  õppekava

nominaalkestuse hulka;

1.2.4. ei viibi akadeemilisel puhkusel.

1.3. Eritoetus  on  rahaline  toetus  õpilastele,  kelle  majanduslik  olukord  takistab  ilma

õppetoetuseta  õpingute  jätkamist.  Põhitoetuse  saamine  ei  ole  takistuseks  eritoetuse

saamisel.

1.4. Eritoetust on õigus taotleda kõigil majanduslikes raskustes õpilastel. Eritoetust makstakse

fondist,  millest  saab  anda toetusi  punktides  1.2.2.-1.2.3.  nimetatud  nõudeid  arvestamata

jättes ja võttes arvesse muid õpilase õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.

1.5. Eritoetuse määramisel eelistatakse:

1.5.1. keskmise, raske või sügava puudega isikuid;

1.5.2. orbe, s.t. isikuid, kelle mõlemad vanemad on surnud;

1.5.3. paljulapselisest, s.t 4 ja enama ülalpeetava lapsega perest pärit olevaid isikuid;

1.5.4. alla 16-aastaste laste vanemaid;

1.5.5. isikuid, kelle vanemad on pensionärid;

1.5.6. isikuid, kelle vanematel puudub võimalus isiku õpinguid toetada.

1.6. Eritoetuse saamiseks tuleb esitada majanduslikku olukorda tõendavad dokumendid.

2. Õppetoetusi määratakse kaks korda aastas, kummalgi juhul viieks õppekuuks.

3. Teise  kuni  kolmanda  kursuse  õpilasel  on  õigus  taotleda  õppetoetust  septembris

(septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks) ja veebruaris (veebruariks,

märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks).



2

4. Neljanda  kursuse  õpilasel  on  õigus  taotleda  õppetoetust  septembris  (septembriks,

oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks).

5. Esimese  kursuse  õpilasel  on  õigus  taotleda  õppetoetust  üks  kord  õppeaastas,  veebruaris

(veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks), v.a eritoetust, mida võib esimese kursuse

õpilane taotleda kaks korda aastas (septembris ja veebruaris).

II. Õppetoetuste taotlemine

6. Põhitoetuse taotlemisel esitab õpilane taotlusavalduse.

7. Soovi korral võib õpilane lisada dokumendid, mis tõendavad tema silmapaistvaid tulemusi

õppevaldkonnas,  ühiskondlikku  aktiivsust  või  edukat  osalemist  erialastel  võistlustel  või

konkurssidel ning dokumendid, mis tõendavad tema tulusid taotlemisele eelnenud aastal.

8. Eritoetuse taotlemisel esitab õpilane:

8.1. avalduse õpingute jätkamist takistavate asjaolude põhjendusega;

8.2. tulude olemasolul neid tõendavad dokumendid, sh õppelaenu saamise kohta;

8.3. tõendid, mis näitavad õpilase kuulumist mõnesse punktis 1.5. loetletud rühma.

9. Õppetoetuste taotlemise tähtaeg sügissemestril on 29.september 2021 ja kevadsemestril

9. märts 2022.

III. Õppetoetuste määramine

10. Põhitoetuse määrab komisjon, kuhu kuuluvad õppejuht, õppenõustaja ja sotsiaalpedagoog.

11. Eritoetuse  määramise  komisjoni  kuuluvad  õppejuht,  õppenõustaja  ja  sotsiaalpedagoog.

Direktor või õppejuht  võib kutsuda komisjoni lisaks teisi  liikmeid.  Kutsutud liikmetel  on

ainult sõnaõigus.

12. Komisjonid otsustavad õppetoetuse määramise sügissemestriks hiljemalt

06. oktoobriks 2021 ning kevadsemestriks hiljemalt  16. märtsiks 2022. Toetused kantakse

õpilaste arvelduskontodele hiljemalt iga kuu 20. kuupäeval, septembri toetused kantakse üle

koos oktoobri ja veebruari toetused koos märtsi toetustega.

13. Põhitoetuse  määramise  aluseks  on  õpilaste  paremusjärjestus,  mille  koostab  õppejuht

siseveebi sissekantud andmete alusel. Paremusjärjestus koostatakse õppekavade kaupa.

14. Paremusjärjestused  koostatakse  toetuse  määramisele  eelnenud  semestri  keskmiste  hinnete

alusel  põhimõttel,  et  esmalt  pingerivi  taotlejatest,  kellel  oli  õppemaht  õigeaegselt  100%

täidetud, seejärel pingerivi taotlejatest, kellel on õppemaht 100% täidetud toetuste taotlemise

tähtpäevaks.

14.1. Õppemahu 100-protsendiliseks täitmiseks loetakse kohustuslike õppeainete läbimist

(sügissemestri õppemaht 16 õn / 24 EKAP ja kevadsemestri õppemaht 24 õn / 36 EKAP)

ning õppevõlgnevuste puudumist.
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14.2. Individuaalsetel  õppekavadel  õppijatel  loetakse  õppemahu  täitmise  aluseks  neile

eraldi käskkirjaga kokkulepitud õppekava maht. Erivajadusega õppijate õppemahu täitmist

hindab komisjon.

15. Kui õppemahu alusel koostatud paremusjärjestuses on mitmel õpilasel võrdsed tulemused,

eelistatakse esimeses järjekorras toetuse määramisele eelnenud semestril  parema keskmise

hindega  õpilast,  teises  järjekorras  õppevaldkonnas  silmapaistvaid  tulemusi  saavutanud,

ühiskondlikult  aktiivset või erialastel  võistlustel  või konkurssidel edukalt  osalenud õpilast

ning  kolmandas  järjekorras  õpilast,  kelle  tulud  taotlemisele  eelnenud  aastal  on  olnud

väiksemad.

16. Kui  õpilane  on  toetuse  määramisele  eelnenud  semestril  olnud  akadeemilisel  puhkusel,

võetakse arvesse akadeemilise puhkuse algusele eelnenud semestri tulemused.

17. Õppetoetust  taotlev  õpilane  saab  siseveebis  kontrollida  oma  õppetulemusi,  mille  alusel

paremusjärjestus  koostatakse.  Valede andmete korral  tuleb pöörduda õppejuhi  poole enne

toetuse  taotluse  esitamise  tähtpäeva.  Apellatsioone,  mis  on  seotud andmebaasi  puudulike

andmetega, pärast toetuse määramist ei rahuldata.

18. Eritoetuse  määramisel  lähtub  komisjon  punktis  1.5.  toodud  eelistustest.  Tingimustele

vastanutest  eelisjärjekorra  moodustamisel  võib  komisjon  arvestada,  kas  õpilasele  on

määratud  põhitoetus  ja/või  on  ta  eelmisel  semestril  saanud  eritoetust.  Komisjon  peab

eritoetuse määramisel saavutama konsensuse.

19. Õppetoetuste maksmiseks teeb õppejuht direktorile vastava esildise.

20. Komisjonil on õigus kontrollida esitatud dokumentide ja andmete õigsust või esitada need

kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele.

21. Koolil on õigus mitte määrata õppetoetust õpilasele, kes ei täida õpilase kohustust osaleda

õppetöös  ning  ei  järgi  muid  õigusaktidega  kehtestatud  kohustusi.  Koolil  on  õigus  mitte

määrata õppetoetust õppevõlgnevustega õpilastele.

22. Õppetoetused  määratakse  riigieelarves  selleks  otstarbeks  ettenähtud  ja  koolile  eraldatud

vahendite piires.

IV. Õppetoetuse maksmine

23. Põhitoetust makstakse «Riigieelarve seadusega» kehtestatud määrades – 60 eurot kuus.

24. Õppetoetused  makstakse  direktori  käskkirja  alusel  igal  õppekuul  20.  kuupäevaks  vastava

õppekuu eest, välja arvatud septembrikuu toetus, mis makstakse oktoobris ja veebruarikuu

toetus, mis makstakse märtsis. Eritoetus kantakse üle põhitoetusega samadel kuupäevadel.

25. Õppetoetused makstakse õpilase arvelduskontole.
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26. Õppetoetuse  maksmine  lõpetatakse  akadeemilist  puhkust  taotlenud  õpilasele  arvates

akadeemilise puhkuse algusele järgnevast õppekuust. Toetus määratakse paremusjärjestuses

järgmisele taotlejale, selle puudumisel kantakse eritoetuse fondi.

27. Kui tuvastatakse, et õpilane ei vastanud vastava õppetoetuse saamise tingimustele ning ta oli

või pidi olema sellest teadlik, lõpetatakse viivitamatult õpilasele õppetoetuse maksmine ja

õpilane kaotab õiguse saada õppetoetusi  sellel  ning järgneval  õppeaastal.  Koolil  on õigus

nõuda õpilaselt õppetoetus tagasi ning määrata see paremusjärjestuses järgmisele taotlejale,

selle puudumisel kanda eritoetuse fondi.

V. Fondide jaotamine

28. Põhitoetuse fond eraldatakse koolile Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.

29. Põhitoetuse fondi jagab kool õppekavati proportsionaalselt riikliku koolitustellimuse alusel

moodustatud  õppekohtadel  õppetööl  viibivate  ja  nominaalaega  mitte  ületanud  õppijate

arvuga (vastavalt 1. oktoobri ja 1. märtsi seisuga).

30. Põhitoetuse fondist eraldatakse kuni viiskümmend protsenti eritoetuse fondi.

31. Põhitoetuse fondist ülejäänud vahendid suunatakse eritoetuse fondi. Kui ka eritoetuse fondis

tekib ülejääk, on koolil õigus tekkinud jääki fondide vahel jagada.

32. Eritoetuse suuruse määrab õppetoetuste määramise komisjon lähtudes toetusesaajate arvust.

Komisjon võib etteantud summa jagada võrdselt või diferentseerida.

33. Komisjoni  otsusest  teatatakse  kõigile  taotlejatele  individuaalselt  e-postiga  kahe  tööpäeva

jooksul alates otsuse tegemisest.

34. Koolil  on õigus jätta osa eritoetuse fondi summadest õpilaste ettenägematute ühekordsete

toetuste katteks semestri jooksul.

35. Kool  võib  kasutada  põhitoetuse  fondist  õppetoetuste  määramise  ja  maksmisega  seotud

kulude katmiseks igal aastal kuni kolm protsenti.
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