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HARIDUSTEENUSTE EEST ARVELDAMISE KORD VAIVARA VALLAS

Käesolev kord reguleerib väljapoole elukohast tulenevat teeninduspiirkonda kooli õppima asunud laste, samuti huvikoolides õppivate laste
ülalpidamiskulude eest tasumist.

1. Arveldamisel kasutatavad mõisted

1.1. Kooli teeninduspiirkond – kohaliku omavalitsuse territoorium, kus elavad lapsed peavad saama omandada üldhariduse selleks kinnitatud koolis.

1.2. Vaba õpilaskoht – olemasolev koht klassis, mis jääb vabaks kooli oma teeninduspiirkonnas elavatest lastest ja mille sisustamiseks ei ole koolil vaja
teha täiendavaid kulutusi.

1.3. Kooli ülalpidamiskulud – kulud kooli ülalpidamiseks, mida ei kaeta riigieelarve vahenditest (pedagoogide töötasu, õpikute soetamise vahendid),
sihtotstarbelistest vahenditest (investeeringud ehituseks ja kapitaalremondiks) ega kohalike omavalitsuste poolt oma territooriumil elavatele õpilastele
tehtavateks soodustusteks (transport, toetused) eraldatavatest vahenditest, v.a tulud (toiduraha, töövihikud).

1.4. Õpilaskoha maksumus – kulud õpilase kohta aastas (kuus), mis saadakse punktis 1.3 toodud kooli ülalpidamiskulude jagamisel õpilaste arvuga.

1.5. Lapse elukoht – tegelik elamise koht.

2. Arveldamine

2.1. Väljapoole elukohast tulenevat teeninduspiirkonda kooli õppima läinud laste puhul tasub vallavalitsus kooli haldajale need kulutused, mis otseselt
sõltuvad õpilaste arvust, jm tegevus- ja kapitalikulud.

2.2. Arveldamine haridusteenuste eest toimub omavalitsuste täitevorganite vahel sõlmitud lepingute alusel, mille sõlmimiseks tuleb haridusteenuste
osutajal esitada kooli ülalpidamiskulude ja tulude (toiduraha, õppevahendid) üksikasjalik kalkulatsioon ja õppivate laste nimekiri klasside kaupa.

2.3. Internaadis elamise, õhtukeskkoolis õppimise, laste huvihariduse (sh muusikakool), klassi või kursuse kordamise kulude katmine ei ole
vallavalitsusele kohustuslik. Vastavate kulude osalise või täieliku katmise taotlused vaadatakse läbi lapsevanema või hooldaja põhjendatud taotluse
põhjal.

2.4. Lapsevanematel, kes ei soovi oma laste õppima asumist või õpingute jätkamist elukohast tulenevas teeninduspiirkonna koolis, tuleb sellest
vallavalitsust informeerida 20. augustiks. Vallavalitsus tutvustab neile käesolevat korda.

2.5. Üldjuhul jäävad väljapoole elukoha teeninduspiirkonda põhikooli õppima asunud lapsed ilma teatud vallapoolsetest soodustustest (transport,
toitlustamine ja toetused).

2.6. Ülalpidamiskulude katmise ja vallapoolsetest soodustustest ilmajätmise kohta antakse vallavalitsusest lapsevanemale õiend, mis tuleb esitada kooli,
kuhu soovitakse astuda. Ilma vastava õiendita kooli võetud õpilaste osas võtab kool endale vastutuse hilisemate vastuolude lahendamise eest
küsimustes, mis on seotud ülalpidamiskulude eest tasumise, soodustuste andmise jms.

2.7. Vabade kohtade olemasolust klassides järgmisel õppeaastal peab kool informeerima vallavalitsust 1. juuniks ja ühtlasi teatatakse, millistest
omavalitsustest soovitakse õppima asuda Vaivara valla territooriumil asuvasse põhikooli. Vallavalitsus sõlmib nimetatud omavalitsusega lepingu
ülalpidamiskulude katmise osas ja teatab oma seisukoha õppima asumise võimalusest 1. augustiks.

2.8. Gümnaasiumiklassides tasub vallavalitsus täiskoha maksumuse.


