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Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise tingimused ja kord Tartu 
Kutsehariduskeskuses   
  

1. Korra reguleerimisala   

Käesolev kord reguleerib õpilaskodu koha maksumuse doteerimise taotlemist ning 

määramist Tartu Kutsehariduskeskuse (edaspidi kool) õpilastele.   

  

2. Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise taotlemine   

2.1. Õpilaskodu koha maksumuse doteerimist on õigus taotleda õppijal, kes:   

1) õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval riikliku koolitustellimuse alusel 

moodustatud õppekohal ega ole ületanud õppekava nominaalkestust;  

2) kutseõppe tasemeõppe õppekaval statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes 

ega ole ületanud õppekava nominaalkestust; 3) ei viibi akadeemilisel puhkusel;  

4) elab õpilaskodus ning temaga on sõlmitud üürileping;   

5) kelle leibkonna sissetulek jääb alla toimetulekupiiri või kelle leibkonna majanduslik 

olukord on väga raske.   

2.2. Õpilasel on õigus taotleda õpilaskodu koha maksumuse doteerimist reeglina 4 

korda õppeaastas (20.september, 20.oktoober, 20.jaanuar ja/või 20.märts).   

  

2.3. Õpilase majandusliku olukorra järsu halvenemise või kriisiolukorra korral võib 

avaldusi esitada jooksvalt läbi õppeaasta, esitades vastava taotluse veebipõhiselt 

õpilaste portaalis või paberkandjal sotsiaaltöötajale.   

  

2.4. Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise taotlemisel peab õpilane esitama 

rasket majanduslikku olukorda tõendavad dokumendid (omavalitsuse teatis, kus 

kajastub leibkonna suurus ning toimetulekutoetuse saamine või vanemate 

palgatõend, koopiad surma-, invaliidsus-, pensionitunnistustest jne. ) kooli 

sotsiaaltöötajale.   

  

2.5. Taotluses märgitud olukorra selgitamiseks võtab kooli sotsiaaltöötaja 

vajadusel ühendust õpilase elukohajärgse omavalitsusega.   

  

2.5. Õpilase taotlusele annab omapoolse hinnangu kursusejuhendaja.   

  

3. Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise määramine   

3.1. Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise otsustab direktori käskkirjaga kinnitatud 

komisjon, kuhu kuuluvad tugisüsteemide talituse juhataja, sotsiaaltöötaja, õpilasesinduse 

liige, õpilaskodu kasvatajad ning õpilaskodu juhataja.   
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3.2. Õpilaskodu koha maksumust doteeritakse esimesel poolaastal septembrist jaanuari 

lõpuni ja teisel poolaastal veebruarist juuni lõpuni.   

  

3.3. Komisjon koguneb 4 korda õppeaastas ning otsustab õpilasele õpilaskodu koha 

maksumuse doteerimise esimesel poolaastal hiljemalt 15.oktoobriks ja 15.novembriks ning 

teisel poolaastal 15.veebruariks ja 15.aprilliks.   

  

 

3.4. Õpilaskodu doteerimise erandkorras (näit. õnnetusjuhtum, kriisiolukord) otsustab 

komisjon hiljemalt kahe nädala jooksul peale avalduse laekumist ning vajalike dokumentide 

esitamist.   

  

3.4. Komisjon võtab otsuse langetamisel lisaks majanduslikule olukorrale arvesse järgnevaid 

aspekte:   

• osalemist õppetöös (sh. põhjuseta puudumisi);  

• õppevõlgnevusi; 

• elukoha kaugust koolist;   

• leibkonda kuuluvate alaealiste laste arvu;   

• õpilaskodu sisekorraeeskirjade rikkumisi; 

• kooli sisekorraeeskirjade rikkumisi.  

  

3.5. Komisjoni otsusest õpilaskodu koha doteerimise/mittedoteerimise kohta teavitatakse 

õpilast ja kursusejuhatajat kooli infosüsteemi kaudu.  

  

4. Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise lõpetamine   

4.1. Õpilaskodu maksumuse doteerimine lõpetatakse akadeemilist puhkust taotlenud 

õpilasele arvates akadeemilise puhkuse algusele järgnevast õppekuust.   

  

4.2. Kui tuvastatakse, et õpilane ei vastanud õpilaskodu doteerimise taotlemisel taotlemise 

tingimustele, esitas enda või pere sissetulekute kohta valeandmeid, lõpetab kool 

viivitamatult õpilasele õpilaskodu koha maksumuse doteerimise.   

  

4.3. Komisjon võib otsustada doteerimise peatamise või lõpetamise, kui doteeritav  

rikub õpilaskodu sisekorra eeskirju, sagenevad põhjuseta puudumised või on tekkinud 

õppevõlgnevused.   

 

4.4. Õpilaskodu kasvataja jälgib iga õppeperioodi lõpus dotatsiooni saava õpilase  

õpilaskodu sisekorra eeskirjade täitmist ning teeb nende aspektide halvenemisel  

komisjonile ettepaneku doteerimise peatamiseks või lõpetamiseks.   
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5. Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise suurus   

5.1. Komisjon teeb ettepanekud õpilaskodu koha maksumuse doteerimiseks kas  

50% või 100% ulatuses.  


