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LISA 6: Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Georg Otsa nim
Tallinna Muusikakoolis
Üldsätted
G.Otsa nimeline Tallinna Muusikakool (edaspidi Kool ) juhindub koolilõuna toetuse
korras Haridus- ja Teadusministri 28.08.2013 määrusest nr 28 ( jõustunud 01.09.2013)
Koolilõuna kulude katmise toetust (edaspidi koolilõuna toetus) saavad statsionaarses
õppes esmaõppe õppekavadel õppivad, keskhariduseta, kuni 20-aastased õpilased. Pärast
õpilase 20-aastaseks saamist nähakse toetus ette jooksva õppeaasta lõpuni.
Õpilastele kes asusid õppima enne 2013/2014 õppeaastat kehtib koolilõuna kulude
katmise toetus sõltumata vanusest põhihariduse nõudeta kutseõppe, põhihariduse baasil
kutseõppe ja kutsekeskharidusõppe õppekavadel täiskoormusega õppivatele õpilastele.
Kool tagab igal õppepäeval õpilasele ühe toiduportsjoni vastavalt
Vabariigi Valitsuse kehtestatud arvestusliku maksumuse ulatuses.
1.5.1. Kasutamata jäänud toetuse arvelt on kooli direktoril õigus määrata ühe koolilõuna
arvestuslik maksumus suuremas ulatuses kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatu.

Toetuse maksmise kord ja tingimused
Toetust maksab kool otse toitlustajale õpilase igal koolipäeva ühe toidukorra eest
vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud määral.
Õpilasi toitlustatakse Tallinna Reaalkooli sööklas igal õppepäeval kella 12.00-15.00 .
Õppeaasta alguses saadab kool toitlustajale koolilõuna toetust saavate õpilaste
nimekirja, mille alusel väljastatakse söökla kasutaja magnetkaardi.
Õpilane peab enne koolilõuna valimist esitama söökla töötajale magnetkaardi. Kaardi
mitteesitamisel (puudumisel) õpilane koolilõunat ei saa.
Kool maksab toetust koolilõuna eest, mis sisaldab:
 Jooki (piim, keefir, joogijogurt, morss, tee)
 Toorsalatit
 Suppi või praadi
2.5.1. Juhul kui õpilane valib koolilõuna asemel päevaprae, siis koolilõuna maksumuse võrra
on õpilase poolt tasutav summa väiksem.
Mõnedel õppepäevadel kasutamata jäänud toetust ei saa sama õpilane kasutada muudel
õppepäevadel.

Toetuse kasutamine praktika ajal
Õppekava raames Eestis või välisriigis toimuva praktika (kontserttegevuse) ajaks on
koolil õigus kanda õpilasele ettenähtud toetus pangakontole.
Finantsvahendite olemasolul võib rahvusvahelise praktika või vahetusõpilasprogrammi
raames maksta õpilastele toetuseks suurem summa, kuid mitte rohkem kui 15 eurot päevas.

Toetusest loobumine
Õpilasel on õigus loobuda toetuse kasutamisest;
Loobumiseks esitab õpilane kirjaliku avalduse kooli direktorile. Avalduses peab
kajastuma toetusest loobumise periood. Minimaalne loobumise periood on 10 õppepäeva.

