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Opilaste sdidukulu htivitamise kord

I ULDSATTED

1. 6pilaste sdidukulu htivitamise kord kehtestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi

miiiiruse alusel ,,6pilaste sdidukulu iga-aastase hiivitamise ulatus ja kord" (nr. 4I,
02.09.2015) kooskdlas Eesti Vabariigi haridusseaduse ja iihistranspordiseadusega.

2. Kiiesolev kord siitestab Piirnu Saksa Tehnoloogiakoolis statsionaarses dppevormis

kutseharidust omandavate dpilaste sdidukulu hiivitamise tingimused ja sdidusoodustuste

tdoflemise korra alates 01. oktoobrist 2015.

II SOIDUSOODUSTUSE VOIMALDAMINE

3. Sdidusoodustuseks nimetatakse rahalist hiivitist, millega kompenseeritakse dpilasele kodu

ja 6ppeasutuse vaheline sdidukulu kommertsliinil - maantee-, raudtee- ja veeliikluses -
riigieelarvelistest vahenditest kuni 100% pileti tiiishinnast.

4. Sdidukulu hiivitamiseks makstakse s6idusoodustust kutse6ppe tasemeOpet llibivatele

dpilastele, kes 6pivad statsionaarses dppevormis riigieelarvelistel 6ppekohtadel ja kelle

alaline elukoht rahvastikuregistri alusel ei asu Piirnu linnas.

5. Sdidusoodustust v6imaldatakse dppet<ici perioodil (september-juuni) jiirgmiselt:

5.1. Opilastele, kes elavad iihiselamus vdi tiiirikorteris - kompenseeritakse kooli ja

alalisse elukohta edasi-tagasi sdidu maksumus kuni kaks korda kuus. Lisaks

kompenseeritakse edasi-tagasi sdit riiklikeks ptihadeks ja koolivaheajale minekul.

5.2. Opilastele, kes sdidavad iga piiev kooli ja tagasi alalisse elukohta - kompenseeritakse

s6idu maksumus arvestusega iiks edasi-tagasi sdit pAevas.

6. Vahendite olemasolul vdidakse hiivitada ka septembrist kuni juunini asetleidva praktika

sooritamisega seotud kulud.

III SOIDUSOODUSTUSE TAOTLEMINE JA HUVITAMINE

L Sdidusoodustuse taotlemiseks esitab dpilane kooli juhtkonnale jiirgmised dokumendid:

7 .1. Yiiljavdtte rahvastikuregistrist oma elukoha kohta.

7.2. S6idusoodustuse taotlus (lisa 1).
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7.3. Kuludokumendid - sdidupiletid v6i perioodipilet. Kuludoklmendid kleebitakse

taotluse lisalehele kronoloogilises jtirjekorras.

8. S6idusoodustuse taotlemise dokumendid esitatakse tiks kord kuus hiljemalt sdidukulu

tekkimisele jiirgneva kuu 1. kuuptievaks'

9. Laekunud taotluste pdhjal koostatakse s6idusoodustuste saajate koondnimekiri koos

v2iljamaksmisele kuuluvate summadega, mis kinnitatakse direktori kiiskkirjaga.

10. Soidusoodustus kantakse 6pilase poolt taotluses esitatud arveldusarvele.

IV RAKENDUSSATTED

11. S6idusoodustusi makstakse haridus- ja teadusministri kiiskkirja alusel Piirnu Saksa

'/ Tehnoloogiakoolile s6idusoodustuste kompensatsiooniks eraldatud riigieelarveliste

vahendite arvelt.

12. Sdidukulu hiivitamise aluseks on dpilase poolt esitatud sdidupiletid.

13. Kooli juhtkond vdib jiitta s6idukulud htvitamata vdi hiivitada osaliselt, kui:

13.1. dpilase poolt esitatud andmete ja kuludokumentide alusel selgub, et 6pilane ei ole

kasutanud transporti kooli ja koju sdiduks;

.13.2. dpilane on esitanud valeandmeid;

13.3. 6pilane ei ole esitanud kuludokumente miiiiratud tlihtajaks;

13.4. dpilane ei ole kulu tekkimise pEieval viibinud koolis.

14. Erijuhtumid lahendatakse dpilase kirjaliku pdhjendatud avalduse alusel

sdidusoodustusteks eraldatud vahendite piires.



SAKSA TEHNOLOOGIAKOOL

SOIDUSOODUSTUSE TAOTLUS

Taotleja andmed

Taotleja nimi Oppegrupp

Arveldusarve nr

Alaline elukoht

Elukoht 6pingute ajal

ioovin taotleda s6idusoodustust 6ppeperioodil

jdrgmiste kuludokumentide alusel: kuu, aasta

kuupAev dokumendi nimetus s6idu marsruut summa €

summa kokku -€

Kuupdev Allkiri

Otsus sdidusoodustuse maksmise kohta

Edasi-tagasi s6idu pikkus km 56idukordade arv kuus

Htivitamisele kuuluvad km Vdljamaksmisele kuulub €

Kuupdev Allkiri




