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Õppetasu suuruse kehtestamise ja maksmise kord. 

 

1. Üldsätted. 

1.1. Määrus kehtestatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse määruse nr. 410 (30.07.2019.a.) alusel. 

1.2. Ettepanekud õppetasu suurusest kinnitab kooli direktor. 

 

2. Õppetasu arvestamine 

2.1. Linnavalitsus esitab lapsevanemale huvikooli direktori käskkirja alusel arve avaldusel märgitud 

e-mailile. 

2.1.1. Arve esitatakse kaks korda õppeaasta jooksul: septembris (neli kuud: september, oktoober, 

november, detsember) ja jaanuaris (jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai). 

Kui õpilane alustab õppimist õppeaasta keskel, õppetasu arvestatakse kahe nädala jooksul peale 

avalduse esitamist. 

2.1.2. Lapsevanemal on õigus tasuda õppemaksu iga kuuliselt kuu 30. kuupäevaks.  

2.2. Õppemaks tasutakse Linnavalitsuse arvele. Seletuses peab märkima: nimi/perekonnanimi, ringi 

nimetus, esitatud arve number. Kui lastevanem maksab kahe lapse eest, peab märkima kahe laste 

nimed ja perekonna nimed. 

2.5. Juhul kui ülevaadakse tasu suurust on vajalik anda avaldus kooli direktori nimele. 

2.6. Õppetasu arvestatakse iga õppekuu eest, vaatamata koolivaheaegu. 

 

3. Soodustused. 

3.1.  Õpilasele, kes õpib ühes ringis on õppetasu 100 %. 

3.2. Õpilasele, kes õpib kahes või kolmes ringis on alates teisest ringist õppetasu 50 %. 

3.3.  Kuni 50 % tasust ühe õpilase eest, kui samast perest õpivad kaks last. 



3.4.  Kuni 100 % ühe õpilaste kohta, kui samast perekonnast õpib kolm või üle kolme lapse. 

3.5. Kuni 50 % õpilase tasust, kui õpilane võttis osa rahvusvahelises konkursist  ja saavutas 

       I-VI koha või võttis osa vabariigi või regionaalsest  konkursist ja saavutas I-III koha. 

3.6. Kuni 20 % ulatuses juhul, kui õpilane on puudunud koolist mõjuva põhjusega vähemalt kolm     

nädalat. 

3.7. Kuni 50% ulatuses juhul, kui õpilane on puudunud koolist mõjuva põhjusega vähemalt kaks 

kuud. 

3.8. Mõjuva põhjusega pikaajalisel puudumisel (rohkem kui 2 kuud) võib vormistada akadeemilise 

puhkuse õpilase vanema või eeskostja avalduse alusel ja ettemaksu olemasolul ning teha õppetasu 

ümberarvestus. 

3.9. Õpilase põhjuseta pikaajalisel puudumisel (üks kuni kaks kuud) ette mastud õppetasu ei 

tagastata. 

 

4. Võlgnevused 

4.1. Juhul, kui õppetasu pole makstud tähtajaks,on  kooli administratsioonil  õigus eemaldata õpilane 

tundidest alates  maksmata jäänud päevast 

4.2. Võlgnevuse puhul 2 kuu jooksul on administratsioonil õigus eemaldata õpilane tundidest 

direktori käskirja alusel. Võlgnevus kustutatakse seaduse järgi. 

4.3. Juhul, kui õpilane puudub tundidest ilma oluliste põhjusteta õppemaksu ei tagastata. 

4.4. Koolil on õigus arvestada  maksmata õppemaksule viivis.  

 

5.  Raha tagamise kord  

Ettemaksu puhul lapsevanem (hooldaja) täidab vormi, toob selle õpetajale või saadab e-mailile: 

knloomemaja@hot.ee. Ettemaks tagastatakse kahe nädala jooksul esitamise momendist  
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