KINNITATUD
kooli nõukogu 29.01.2019
koosoleku protokolliga nr 1-2/6
Lisa 10
õppekorralduseeskirja juurde
ÕPPETOETUSTE FONDIDE JAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käeolev kord reguleerib õppetoetuste fondide jagamise tingimusi ja korda Tallinna
Tööstushariduskeskuse (edaspidi TTHK) õppekavarühmade ja õppekavade vahel.
1.2. Käesoleva korra aluseks on Õppetoetuste ja õppelaenu seadus § 14 (RT I, 02.07.2013, 35).
2. ÕPPETOETUSE FONDIDE JAGAMISE PÕHIMÕTTED
2.1. Õppeasutusele eraldatav põhitoetuse fond ühe õppekuu kohta saadakse põhitoetuse suuruse
korrutamisel eelmise aasta 10. novembri seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud
tegevustoetusest moodustatud koolituskohal statsionaarses õppevormis õppinud õpilaste arvu ja
põhitoetuse fondi koefitsiendiga.
2.2. Toetuse fondi vahendid jagatakse kalendriaasta alguses 10 kuu peale, lähtudes õpilaste arvust
seisuga 15. jaanuar ja 15. september.
2.3. Fond jagatakse igaks aastaks õppevaldkondade vahel statsionaarses taseme õppes riigi
finantseeritavate koolituskohtadel õppivate õpilaste vahel proportsionaalselt.
2.4. Õppevaldkonna siseselt jagatakse õppetoetuse fond õppetasemete ja õppekavade vahel
proportsionaalselt õppekava alusel õppivate õpilaste arvuga.
2.5. Õppetoetuse fondist moodustatakse eritoetuse fond, millesse suunatakse kuni 50%
põhitoetuse fondi vahenditest. Lisaks suunatakse eritoetuse fondi põhitoetuse fondidest ülejäänud
vahendid.
2.6. Kui mõnes õppekavarühmas ei ole õppetoetuse saamiseks õigustatud taotlejaid, eraldatakse
fond sama õppekavarühma teise kutseõppeliigi õppekavade alusel õppivatele õpilastele. Kui ka
nendel õppekavadel ei ole õppetoetuse saamiseks õigustatud taotlejaid, jäetakse kasutamata
vahendid reservi.
2.7. Õppetoetuse fondi jaotuse toetuse liikide ja õppevaldkondade vahel otsustab õppetoetuste
määramise komisjon, mis tegutseb direktori käskkirjaga kinnitatud koosseisus.
2.8. Õppeasutusel on õigus kasutada kuni kolm protsenti põhitoetuse fondist põhitoetuste
määramise ja maksmisega seotud kulude katmiseks.
3. ÕPPETOETUSE FONDIDE JAGAMISE TÄHTAJAD JA PERIOOD
3.1. Õppetoetusteks eraldatud fondi vaadatakse üle ja jaotatakse õppetoetuse liikide vahel kaks
korda aastas: kalendriaasta alguses (jaanuar kuni juuni) ja õppeaasta alguses (september kuni
detsember).
3.2. Põhitoetuse fondist ülejäänud vahendid suunatakse eritoetuse fondi.
3.3. Kui ka eritoetuse fondis tekib ülejääk, on õppeasutusel õigus tekkinud jääki fondide vahel
jagada.
4. ÕPPETOETUSE FONDIDE JAGAMISE DOKUMENTATSIOON
4.1. Õppetoetuse fondi dokumentatsiooni hoidmise ja säilitamise eest vastutab õppesekretär
vastavalt õppeasutuse asjaajamiskorra nõuetele.

