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Riiklike õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Pärnu Saksa
Tehnoloogiakoolis
1. Üldsätted
Õppetoetust (edaspidi põhitoetust) makstakse Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis nendel
õppekavadel, kus on riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohad statsionaarses
õppevormis.
Toetuse summa suurus põhitoetuseks kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.
Põhitoetuse määramisel kaasatakse otsustamisse õpilasomavalitsuse esindaja.
Koolist lahkunud õpilane ei saa õppetoetust alates käskkirjaga väljaarvamise päevast
Põhitoetust ei ole õigust saada akadeemilisel puhkusel oleval õpilasel.

2. Põhitoetuse taotlemine
II kursuse õpilasel, kes vastab punktis 1 sätestatud nõuetele, on õigus taotleda põhitoetust
viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris (septembriks, oktoobriks, novembriks,
detsembriks ja jaanuariks) ja veebruaris (veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks).
I kursuse õpilasel, kes vastab punktis 1 sätestatud nõuetele, on õigus taotleda põhitoetust
esimesel õppeaastal 1 kord aastas veebruaris (veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja
juuniks).
Põhitoetuse taotlemiseks esitab õpilane vormikohase avalduse 1. märtsiks / 1.oktoobriks.

3. Õppetoetuse määramise kord
Põhitoetuste määramiseks koostatakse põhitoetuse taotlejate vahel paremusjärjestus
õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist otsuse vastuvõtmise
hetkel.
Eelmiste võrdsete tulemuste korral eelistatakse koolielus silmapaistnuid.
Eelmiste võrdsete tulemuste korral eelistatakse majanduslikult vähemkindlustatuid.
Õppeasutusel on õigus mitte määrata põhitoetust õpilasele või katkestada toetuse
väljamaksmine neile, kes osalusmäär õppetöös on alla 75%, või kes ei täida muid
õppekorralduse aluseid
Paremusjärjestuse koostab ja dokumenteerib kooli töötaja avalduste alusel peale avalduste
esitamise lõpptähtaega. Koolil on õigus kulutada kuni 3% põhitoetuse summast tehnilise
tööga seotud kulude katteks.
Tulemused esitatakse kooli nõukogule otsuse vastuvõtmiseks. Nõukogu teeb otsuse
teatavaks 5 tööpäeva jooksul peale selle vastuvõtmist. Nõukogusse kuulub õpilaskonna
esindaja.
Nõukogul on õigus nõuda õpilaselt määratud põhitoetus tagasi ja määrata see uuele
õpilasele kui tuvastatakse, et õpilane ei vastanud õppetoetuse saamise tingimustele ja oli või
pidi olema sellest teadlik.

4. Eritoetused
Kool moodustab 2 korda aastas eritoetuste fondi, mis moodustab põhitoetuste summast
kuni 50%. Eritoetuste fondist antakse toetusi lisaks p.1 nimetatud õpilastele, kes õpivad
õppekavadel, kus ei ole riigieelarvelisi kohti. Toetuse määramise aluseks on asjaolud, mis

takistaksid õpilase õpingute jätkamist. Taotluste rahuldamiseks hinnatakse esmajärjekorras
dokumente, mis viitavad nendele asjaoludele. Eritoetuse määramise aluseks on leibkonna
tõestatud sissetulek ühe liikme kohta viimasel kuuel kuul.
Lisaks on eritoetuse saamiseks vajalik täita p.3 sätestatud tingimused.
Otsuse eritoetuse suuruse ja väljamaksmise aja kohta teeb kooli nõukogu.

4. Õppetoetuse maksmine
Õppetoetuse väljamaksmine toimub kooli kaudu igal jooksval kuul (va september ja
veebruar) Juhul, kui õppetoetuse määramine on pikendatud kuni riikliku koolitustellimuse
finantseeringu laekumiseni, makstakse saadaolev summa välja ühekordselt tagantjärele peale
finantseeringu saamist.

5. Õppetoetuse määramise otsustamise vaidlustamine
Kui õpilane soovib vaidlustada õppetoetuse määramise otsuse, saab ta esitada vaide kooli
pidajale 2 tööpäeva jooksul.
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