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Kutseõppeasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed 
 
Riiklikult tagatud vahendite (koolilõuna ja sõidukulu) kasutamine õpilase toetamiseks ning 
õppeasutuses rakendatavad meetmed õpilaste väljalangevuse vähendamiseks 
 
I Riiklikult tagatud vahendite (koolilõuna ja sõidukulu) kasutamine õpilase toetamiseks  
 
1. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (tabelid 1 – 2 ja kirjeldus ning analüüs) 
1.1. Koolilõuna toetuse maksmise põhimõtted. 
1.2. Koolilõuna kasutamise tingimused ja kord õppeperioodil ja praktika ajal (tabel 1).  
1.3. Koolilõuna toetuse maksumusest järelejäävate vahendite kasutamise õiguspärasus (tabel 2). 
1.4. Koolilõuna toetusest loobumine, selle põhjused. 
1.5. Aruandlussüsteem.  
 
TABEL 1. Koolilõuna toetus kutsekeskhariduse, põhihariduse baasil kutseõppe ja 
põhihariduse nõudeta kutseõppe õppekavadel õppivatele õpilastele 2006/2007. õa  
Õppeaasta Õpilaste 

arv 
seisuga 

31.12.2006 

Riigieelarvest 
eraldatud 

koolilõuna toetus 
(kr) 

Õpilaste arv, kes 
ei kasuta 

koolilõuna toetust 

Põhjused kasutamata toetuse osas (loetelu, 
selgitus) 

2006/2007      
 
TABEL 2. Koolilõuna toetus ühe õpilase kohta, kasutatud toetuse maht, toetuse jääk ja 
selle õiguspärane kasutamine 2006/2007. õa 
 

Toetuse maht 
(kr) 

Toetuse jääk 
(kr) 

Jäägi kasutamine Aruandeperiood 
 

Koolilõuna 
toetus ühe 

õpilase 
kohta 

Eraldatud 
toetuse 

maht (kr) 

Kasutatud 
toetuse maht 

(kr) 

 Maht (kr) Selgitus 

01.09. – 31.12.2006       
01.01. – 30.06.2007       
Kokku      X 
 
2. Õpilase sõidukulu iga-aastane hüvitamine (tabelid 3 – 4 ja kirjeldus ning analüüs) 

2.1 Sõidusoodustuste iga-aastase hüvitamise väljaselgitamise korra reguleerimine 
õppeasutusesiseselt. 
2.2 Sõidusoodustuste kompenseerimise kord kommertsliinil õppetöö perioodil. 
2.3 Sõidusoodustusteks eraldatud vahendite sihipärane kasutamine (tabelid 3 ja 4). 
2.5 Aruandlussüsteem. 
 
TABEL 3. Sõidukulu toetuste kättesaadavus 2006/2007. õa põhihariduse baasil 
kutsekeskharidust omandavatele õpilastele  
 

Õppeaasta Kooli tegelik sõidukulude 
taotlemise vajadus (kr) 

Riigieelarvest eraldatud iga-aastase sõidukulude 
hüvitamise toetus (kr) 

2006/2007   



 
TABEL 4. Sõidumaksumuste kompenseerimine põhihariduse baasil kutsekeskharidust 
omandavatele õpilastele 2006/2007. õa 
 

Sõidumaksumuse 
tegelik hüvitamine 

Sõidumaksumuse tegelik 
hüvitamine (kr) 

Õppekuu 
(september – 

juuni) 
 

Õpilaste 
arv kuu  
esimese 

kuupäeva 
seisuga 

Iga päev 
õppeasutusse ja 
alalisse elukohta 
sõitvate õpilaste 

arv 
Õpilaste 

arv 
% 

Ühiselamus 
või 

üürikorteris 
elavate 

õpilaste arv 
Õpilaste 

arv 
% 

        
 
II Õppeasutuses rakendatavad meetmed õpilaste väljalangevuse vähendamiseks (tabelid 5 - 
10 ja kirjeldus ning analüüs)  
 
2.1 Õppetöö korraldus ja dokumentatsioon, sh erivajadustega õpilaste rühma määramine, 
individuaalne õppekava (tabelid 5, 6, 7, 8). 
2.2 Tugisüsteemide ning -teenuste rakendamine, meetmete kavandamine õpilaste väljalangevuse 
vähendamiseks. 
2.3 Pedagoogide ettevalmistus tööks erivajadustega õpilastega (tabel 9).  
2.3.1 Eripedagoogikaalaste koolituste planeerimine täienduskoolitusplaanis lähtudes kooli  
arengukavast või arengukava tegevuskavast.  
2.3.2 Pedagoogide koolisisene nõustamine. 
2.3.3 Palgafondist 3% tagamine pedagoogide täienduskoolitusteks. 
2.3.4 Pedagoogide täienduskoolituse andmete vastavus EHISesse kantud andmetega. 
2.4 Õpingute katkestamine õppekavade lõikes 2003. a sügisel vastuvõetud õpilaste osas 
põhikoolijärgsetes õppegruppides (tabel 10). 
2.4.1 Õpilaste koolist väljalangevuse põhjuste väljaselgitamine. 
2.4.2 Väljalangevuse vähendamiseks rakendatavad meetmed. 
 
Tabel 5. Erivajadustega õpilaste arv  

Neist erivajadustega õpilasi Kutseõppe liik Õpilaste arv  
15.10.2007 Õpilaste arv % 

Põhihariduse baasil 
kutsekeskhariduse õppekaval 

   

Põhihariduse baasil kutseõppe 
õppekaval 

   

Keskhariduse baasil kutseõppe 
õppekaval 

   

Põhihariduseta koolikohustuse 
 ea ületanud 
 õpilased kutseõppe õppekaval 

   

Kokku    
 
Tabel 6. Õppeasutuses on erirühm(ad) erivajadustega õpilaste õpetamiseks 2007/2008. õa 

 
 

Erivajadustega õpilased Andmed EHISes  Õppekava Õpilaste arv 
15.10.2007 Õpilaste arv % 

 
 

     
Kokku     



 
 
 
Tabel 7. Õppeasutuses õpib erivajadustega õpilasi tavarühmades 2007/2008. õa 

Erivajadustega õpilased  Andmed EHISes Õppekava  
 

Õpilaste arv  
15.10.2007 Õpilaste arv %  

     
Kokku     

 
 
Tabel 8. Individuaalse õppekava alusel õppivate õpilaste arv õppekavade lõikes  

Individuaalse õppekava alusel 
õppivad 
õpilased 

Individuaalse ainekava alusel 
õppivad 
õpilased 

Õppekava 
 

Õpilaste arv 

Õpilaste arv 
15.10.2007 

% Õpilaste arv % 

      
Kokku      

 
Tabel 9. Pedagoogide ettevalmistus tööks erivajadustega õpilastega  
 

Pedagoogide arv 
05.10.2007 

Pedagoogide arv, kes on läbinud 
eripedagoogikaalaseid koolitusi 1 AP ja 

rohkem (viimase 5 aasta jooksul) 

Eripedagoogikaalase täienduskoolituse 
läbinud pedagoogide % kooli pedagoogide 

üldarvust 
   

 
Tabel 10. Õpingute katkestamine õppekavade lõikes 2003. a sügisel vastuvõetud õpilaste 
osas põhikoolijärgsetes õppegruppides 

 
 
 
 
 

 
 
 

Õppekava 
 
 
 

Vastuvõetud 
õpilaste arv 
15.10.2003 

Katkestajate 
arv 

õppekava 
nominaalaja 

jooksul 

Katkestajate 
% 

alustajatest 
nominaalaja 

jooksul 

Edasi- 
jõudmatuse 

tõttu katkesta- 
jate % 

nominaalaja 
jooksul 

Õppetööle 
mitteilmunud 
õpilaste % 
õppeaasta 

keskel 
nominaalaja 

jooksul 

Muudel põhjustel 
(loetelu) 

katkestajate % 

       

Kokku       


