Kinnitatud
direktori 18.09.2015
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RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPILASTE
SÕIDUKULU HÜVITAMISE KORD JA ULATUS
1. ÜLDSÄTTED
1.1. „Räpina Aianduskooli õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus“ (edaspidi
kord) sätestab statsionaarses õppes õppivate õpilaste (edaspidi õpilane)
ühistranspordi sõidukulu hüvitamise ulatuse ja korra.
1.2. Käesolev kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri 02.09.2015 määruse
nr 41 „Riigikoolide õpilaste sõidukulu ja hüvitamise kord ja ulatus“ alusel.
2. SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE ALUS
2.1. Kooli eelarves õpilaste sõidukulude hüvitamiseks ettenähtud vahendite piires
võimaldatakse õppetöö perioodil ühistranspordi sõidusoodustusi õpilastele, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht (edaspidi elukoht) ei ole kooli õppekohaga samas
asulas.
2.2. Sõidukulude hüvitise saamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase
puhul vanem või eestkostja iga uue õppeaasta alguses taotluse (vt lisa 1) hiljemalt
5. septembriks kursusejuhatajale, kes edastab selle kooli õppesekretärile. Elukoha
muutumisel peab õpilane esitama uue taotluse.
3. SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE ULATUS JA KORDADE ARV
3.1. Õpilaskodus või õppetöö perioodiks üüritud eluruumis elavale õpilasele, kes õpib
teise või kolmanda taseme kutseõppes või neljanda taseme kutsekeskharidusõppes, hüvitatakse kooli ja tagasi elukohta sõidu kulu arvestusega üks edasi-tagasi
sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi kooli sõidu
kulu.
3.2. Õpilaskodus või õppetöö perioodiks üüritud eluruumis elavale õpilasele, kes õpib
neljanda taseme kutseõppes, hüvitatakse kooli ja tagasi elukohta sõidu kulu kuni
kaks korda kuus, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi kooli
sõidu kulu.
3.3. Igal õppepäeval kooli ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulu
arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.
3.4. Kool ei hüvita sõidukulu akadeemilisel puhkusel olevale õpilasele. Samuti ei
hüvitata sõidukulu koolivaheaegadel, õppetööta päevadel ja õppetööst
puudumise korral.
3.5. Eelarveliste vahendite piires võib kool õpilasele hüvitada sõidu kulu muu
õppekoha (praktika, õpilasvõistlusel osalemine, riigisisene õpilasvahetus) ja kooli
või elukoha vahel. Sõidukulude hüvitamise aluseks on samuti taotlus (lisa 1) ja
aruanne (lisa 2).
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4. SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE KORD
4.1. Õpilase elukoha ja kooli või õppekoha vaheline sõidu kulu hüvitatakse
sõidupiletite alusel. Ei hüvitata sõidu kulu kütusetšekkide alusel.
4.2. Õpilane esitab hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks korrektselt täidetud aruande
(lisa 2) koos sõidupiletitega kursusejuhatajale.
4.3. Kursusejuhataja kontrollib esitatud piletite alusel sõidukuupäevade vastavust
õppetööl või praktikal oldud ajale. Seejärel esitab kursusejuhataja aruanded
hiljemalt 10. kuupäevaks kooli õppesekretärile. Õppesekretär võrdleb aruannete
ja taotluste vastavust (marsruut), arvutab hüvitamisele kuuluva summa ja koostab
käskkirja eelnõu väljamaksete tegemiseks. Sõidukulu hüvitise väljamaksed
tehakse õpilase või vanema (hooldaja) arveldusarvele hiljemalt 25. kuupäevaks.
5. SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE VAHENDID JA KONTROLL NENDE KASUTAMISE ÜLE
5.1. Kooli eelarvelised vahendid õpilaste sõidukulude hüvitamiseks moodustuvad
kooli esitatud taotluse alusel (koondandmed õpilaste taotluste põhjal) Haridus- ja
Teadusministeeriumi eraldisest eelarveaasta alguses ning Haridus- ja Teadusministeerium kontrollib nende vahendite sihipärast kasutamist.
5.2. Kool võib kasutada kuni 3 % õpilaste sõidukulude hüvitamiseks eraldatud
vahendite summast käesoleva korra rakendamisega seotud kulude katmiseks.
6. LISAD
6.1. Lisa 1 Taotlus sõidukulude hüvitamiseks.
6.2. Lisa 2 Sõidukulude hüvitamise aruanne.
7. SÕIDUKULUDE HÜVITISE KORRA JÕUSTUMINE
7.1. Käesolev kord jõustub 1. oktoobril 2015. a.
7.2. 2015. a. augusti- ja septembrikuu sõidukulude hüvitised arvestatakse 2013. a.
1. septembril jõustunud korra järgi (dir kk 11.10.2013 nr 1.6-94).
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Lisa 1
RÄPINA AIANDUSKOOL
reg.nr.70002420
SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE Taotlus
KURSUS ……………

TAOTLEJA

Ees-ja perekonnanimi
………………………………………………………..
Isikukood
…………………………………….…………………
……………………………………………………….

TAOTLEJA (hooldaja)
……………….………………………………………
PANGAKONTO NUMBER
(Hooldaja korral ka nimi)

ELUKOHT

MARSRUUT

……………….………………………………………
Taotleja elukoht õpingute ajal
……………………………………………….………
Taotleja alaline elukoht, kuhu sõiduks sõidukompensatsiooni
taotletakse
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………….………………
……………………………………………………….
Ligikaudne kilomeetrite arv ühel edasi-tagasi sõidul
…………………………………………..…………..
Ligikaudne piletite maksumus ühel edasi-tagasi sõidul
………………………………………………...…….

KINNITUS
KUUPÄEV ja
TAOTLEJA ALLKIRI

Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust.
Kohustun andmete muutusest viivitamatult teavitama
kursusejuhatajat või õppesekretäri uue taotluse esitamisega.
………………………………………………………
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Lisa 2
RÄPINA AIANDUSKOOL
reg.nr.70002420

SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE ARUANNE

KURSUS ……………….

TÄIDAB ARUANDE ESITAJA
Nimi: ................................................................................
Kuu, mille eest hüvitist taotletakse: ...................................
Kuludokumentide maksumus: .........................................
Sõitude maksumuse osaline hüvitis üle kanda arveldusarvele
nr ..……………..................................................................
Aruande esitamise kuupäev: ............................................
Lisa (piletite arv): .............................................................

Aruande esitaja allkiri: ....................................................

KINNITAN: ……………………………………………………. (kursusejuhataja)
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