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Muudan Tartu Lastekunstikooli direktori 18. mai 2021 käskkirja nr 6 

"Õppetasust vabastamise korra kinnitamine" ja muudan punkti nr 3.2. 

ning kinnitan tervikteksti alljärgnevalt:

 
Õppetasu maksmisest vabastamise kord Tartu Lastekunstikoolis

 
1. Korra reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib „Tartu Lastekunstikooli põhimääruse“ 2. peatüki §8 lõige 12 alusel 

Tartu Lastekunstikooli õppetasu maksmisest vabastamise taotlemist ja määramist.

 
2. Korras kasutatavad mõisted

2.1. Õppetasu – Tartu Lastekunstikooli teenuse hinnana kehtestatud õppetasu 

eel-, põhi- ja stuudioõppe õpilastele. 

2.2. Õppeaasta – õppimise periood, mis koosneb üheksast õppekuust ja jaguneb 

kaheks poolaastaks:

1) I poolaasta, mis kestab 1.septembrist kuni 31.detsembrini (4 kuud);

2) II poolaasta, mis kestab 1.jaanuarist 31.maini (5 kuud).

 
3. Õppetasu maksmisest vabastamise taotlemine

3.1. Õppetasu maksmisest vabastamist on õigus taotleda õpilasel, kes:

1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või 

alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

2) on 7-19 aastane;

3) õpib täiskoormusega eel- või põhiõppes;

4) on õppinud Tartu Lastekunstikoolis vähemalt ühe poolaasta.

3.2. Õppetasust vabastamist saab reeglina taotleda korraga üheks poolaastaks, 

esitades vabas vormis taotluse ning vajalikud dokumendid kooli direktorile hiljemalt 

20. septembriks ja/või 20. detsembriks. Määratud kuupäeva ületanud taotlusi ja lisadokumente 

ei arvestata, v.a. õnnetusjuhtum, kriisiolukord jms.

3.3. Õppetasu maksmisest vabastamise taotlemisel peab lapsevanem/õpilane esitama 

majanduslikku raskust põhjendavad dokumendid, mis tõendavad asjaolusid, millest 

tingituna ei ole õpilasel võimalik ilma õppetasu maksmisest vabastamiseta õpinguid jätkata.

3.3.1. Ajas muutuvad dokumendid:

1) dokument omavalitsusest, kus selgub pereliikmete arv ja kas pere on toimetulekutoetuse saaja või

2) vanemate palgatõendid, kus kirjas kuude kaupa netotöötasu viimasel poolaastal 

(õpilane, kes kuulub vähese sissetulekuga perekonda);

3) sotsiaalkindlustusameti teatis peretoetuste kohta (õpilane, kes kuulub leibkonda, 

kus on kolm või enam ülalpeetavat);

4) töötukassa teatis, kus on kirjas toetuse või hüvitise suurus ning töötuna arvelevõtmise ja järgmise 

töötukassasse pöördumise kuupäev (õpilased, kelle vanem või vanemad on töötud);

5) puude-või pensionitunnistus koos Sotsiaalkindlustusameti teatisega pensioni ja puude toetuste 

.



5) puude-või pensionitunnistus koos Sotsiaalkindlustusameti teatisega pensioni ja puude toetuste 

suuruse kohta ( õpilane, kelle vanemad on töövõimetuspensionärid);

6) võimalikud muud majanduslikku raskust põhjendavad dokumendid.

3.3.2. Ajas muutumatud dokumendid:

1) pensionitunnistus koos Sotsiaalkindlustusameti teatisega vanaduspensioni suuruse kohta 

(õpilane, kelle vanemad või hooldaja(d)on vanaduspensionärid).

2) surmatõend koos Sotsiaalkindlustusameti teatisega toitjakaotuspensioni suuruse kohta 

(vanema/hooldaja kaotanud õpilane);

 
4. Õppetasu maksmisest vabastamise määramine

4.1. Õppetasu maksmisest vabastamise määramisel eelistatakse õpilast, kes suhtub õppetöösse 

kohusetundlikult ja

1) kes kuulub perekonda, mille kuu netosissetulek on alla toimetulekupiiri;

2) kes kuulub perekonda, kus on kolm või enam ülalpeetavat;

3) kelle mõlemad vanemad/üks vanematest on töötud/töötu;

4) kes on ise või kelle vanem on pensionär (saab sotsiaalkindlustushüvitist vanaduse, töövõimetuse 

või toitja kaotuse korral);

5) keda kasvatab üksikvanem;

6) kes on orb.

4.2. Õppetasu maksmisest vabastamise otsustab kooli direktor esimesel poolaastal hiljemalt 

25. septembriks ning teisel poolaastal hiljemalt 25.jaanuariks.

4.3. Õppetasu maksmisest vabastamise erandkorras (vt. punkt 3.2.) otsustab kooli direktor 

ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

4.4. Õppetasust saab vabastada nii täies mahus kui osaliselt. Õppetasust vabastamise suuruse 

protsent otsustatakse iga kord eraldi, võttes aluseks laekunud avalduste arvu ning õppetasu 

maksmisest vabastatavate õpilaste arvu lubatud piirmäära.

4.5. Otsusest õppetasu maksmisest vabastamise määramise kohta teavitatakse õpilast/lapsevanemat 

elektronposti teel.

4.6. Õpilasel/lapsevanemal on õigus vaidlustada otsus 3 tööpäeva jooksul alates otsuse 

teavitamisest, kui õpilasel/lapsevanemal on põhjust arvata, et otsus on tehtud valede andmete alusel. 

Vaie vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul alates vaide edastamisest.

4.7. Koolil on õigus nõuda taotlejalt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata 

taotleja vajadust ning õigus kontrollida esitatud dokumentide ja andmete õigsust või esitada 

need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele.

 
5. Rakendamine

5.1. "Tartu Lastekunstikooli õppetasust vabastamise kord" jõustub 03. detsembril 2021. aastal.

5.2. Tunnistan kehtetuks alates 03. detsembrist 2021 Tartu Lastekunstikooli direktori 18. mai 2021 

käskkirja nr 6 "Õppetasust vabastamise korra" muutmine ja tervikteksti kinnitamine".
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