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Lisa 12. õppekorralduseeskirja juurde 

  

 

KOOLILÕUNA TOETUSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA KORD  
 

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord kehtestatakse „Kutseõppeasutuse seaduse“ § 

48 lõike 4 alusel (RT I, 02.07.2013, 1).  

 

1. Üldsätted  
1.1. Vabariigi Valitsuse poolt eraldatav koolilõuna toetuse arvestuslik maksumus on 0,78 eurot 

ühe õpilase kohta.  

1.2. Õpilaste haiguspäevade, toetusest loobumise tõttu ja muudel põhjustel kasutamata jäänud 

toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata õpilastele Vabariigi Valitsuse 

kehtestatud koolilõuna arvestuslikust maksumusest suurem toetus.  

1.3. Ühel õppepäeval kasutamata jäänud toetust ei saa sama õpilane kasutada teisel õppepäeval.  

 

2. Koolilõunatoetuse jaotumine  
2.1. Koolilõuna toetust saavad statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivad kuni 20-

aastased ilma keskhariduseta õpilased.  

2.2. Pärast õpilase 20-aastaseks saamist nähakse toetus ette jooksva õppeaasta lõpuni.  

2.3. Koolilõunatoetus rakendub õppuri nimekirja kandmise käskkirjale järgnevast õppepäevast.  

2.4. Kool väljastab kõigile põhikooli baasil õppijatele elektroonilise õpilaspileti, mis on 

samaaegselt ka toidukaart.  

2.5. Igal õppepäeval kantakse õpilaspilet/toidukaardile koolilõuna toetus.  

2.6. Õpilaspileti/toidukaardi vormistamise ajaks väljastab Kool õppijatele toidutalongid.  

2.7. Toidukaart ja toidutalongid kehtivad ainult Tallinna Tööstushariduskeskuse sööklas.  

2.8. Koolilõuna riigieelarvest eraldatud lõuna toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe 

tasub õppija koolisöökla kassas igapäevaselt.  

2.9. Puudutud õppepäevi ei kompenseerita.  

 

3. Toetuse kasutamine  
3.1. Õppeperioodil tagab Kool vähemalt ühe toiduportsjoni Vabariigi Valitsuse kehtestatud 

arvestusliku maksumuse ulatuses.  

3.2. Õppekava raames praktikal viibimise ajal kantakse ettenähtud toetus õppija pangakontole.  

 

4. Järelejääva toetuse kasutamine  
4.1. Õpilaste haiguspäevade, toetusest loobumise tõttu ja muudel põhjustel kasutamata jäänud 

toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata õpilastele Vabariigi Valitsuse 

kehtestatud koolilõuna arvestuslikust maksumusest suurem toetus.  

4.2. Õpilasel on õigus taotleda täiendavat koolilõuna maksumusest suuremat toetust 

(Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord kutseõppeasutuses Lisa 2. Täiendava 

koolilõuna taotlemise avaldus), kui:  

4.2.1. ta on pärit materiaalselt vähekindlustatud perest, mida on tõendatud vallavalitsuse-,  

vanemate palgatõendi või muu dokumendiga;  

4.2.2. sissetulek ühe leibkonna liime kohta on kuni 250 eur;  



4.2.3. Tallinna Tööstushariduskeskuses õpib kaks või enam ühe pere last;  

4.2.4. peres kasvab kolm või enam kooliealist last (tingimusel et kõik õpivad);  

4.2.5. kasvatab väikest last;  

4.2.6. elab lastekodus.  

 

5. Erandkorras toetuse väljamaksmine  
5.1. Kui koolil puuduvad võimalused õpilaste toitlustamiseks, on koolil õigus õpilasele 

ettenähtud toetus kanda erandkorras õpilase pangakontole.  

5.2. Toetust makstakse kooli kaudu igal õppekuul vastava õppekuu eest.  

5.3. Punktis 5.1. nimetatud võimaluse kasutamiseks annab kooli taotlusel loa Haridus- ja 

Teadusminister või tema volitatud esindaja.  

5.4. Luba antakse korraga kuni üheks õppeaastaks.  

 

6. Toetuse kasutamise aruanne  
6.1. Kool peab arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning kalendripäevade kohta.  

6.2. Kool esitab aruande Haridus‐ ja Teadusministeeriumile toetuse kasutamise aruande 

Haridus‐ ja Teadusministeeriumi kehtestatud vormil ja tähtaegadel.  

 
 



Lisa 1 

koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra juurde  

 

 

TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUSE DIREKTOR 

 

………………………………………………....  

(nimi)  

…………………………………………………  

(õpperühm)  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

(kontakt)  

 

AVALDUS 

 

Palun võimaldada mulle täiendavat koolilõuna toetust, seoses …………………………..….…  

………………………………………….……….……………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….……………

Leibkonna koosseis: ………………………………………………………………………...…  

……................................................................……………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………  

 

 

Lisatud alljärgnevad dokumendid:  

1. …………………………………………….………………………………………….………  

2. …………………………………………….………………………………………….………  

3. …………………………………………….………………………………………….………  

4. …………………………………………….………………………………………….………  

 

 

 

„…....” …………... 20….. a. ……………………………………………………  

allkiri 


