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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 

koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord 
 

 

Riigieelarves nähakse ette toetus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses (edaspidi kool) kõigile 
statsionaarses õppevormis õppivatele  keskhariduseta õpilastele olenemata nende vanusest. 

 

1. Koolilõuna arvestuslik maksumus: 

1.1 Koolilõuna arvestuslik maksumus alates 01.03.2018 on 1 euro (Vabariigi Valitsuse 

avaldamismärge RT I, 06.03.2018, 7). 
1.2 Õpilaste haiguspäevade, toetusest loobumise tõttu ja muudel põhjustel kasutamata jäänud 

toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata Vabariigi Valitsuse 
kehtestatud koolilõuna arvestuslikust maksumusest suurem toetus. 

1.3 Õpilase poolt kasutamata jäänud toetust ei saa sama õpilane kasutada muudel õppepäevadel. 
 

2. Koolilõuna toetuse jaotamine: 

2.1 Koolilõuna toetus rakendub statsionaarses õppevormis õppivatele  keskhariduseta õpilastele 
olenemata nende vanusest õppuri nimekirja kandmise käskkirjale järgnevast õppepäevast. 

2.2 Kool väljastab eelnimetatud õpilastele elektroonilise õpilasepileti, mis on samaaegselt ka 
toidukaart. 

2.3 Igal õppepäeval saab õpilane koolilõuna õpilaspileti alusel, mis fikseeritakse 
magnetkaardilugeja abil. 

2.4 Puudutud õppepäevi ei kompenseerita. 
 

3. Kasutamine: 

3.1 Kool tagab igal õppepäeval õpilasele vähemalt ühe toiduportsjoni Vabariigi Valitsuse 
kehtestatud arvestusliku maksumuse ulatuses.  

3.2 Õppekava raames praktikal töötamise aja eest kantakse ettenähtud toetus õpilase 
pangakontole.       

3.3 Viie (5) tööpäeva jooksul pärast praktika kaitsmist täidab praktikajuhendaja praktika aruande 
tasuta toitlustamise väljamakse teostamiseks praktikal oldud aja eest, esitab EKISe kaudu 
erialade juhile kooskõlastamiseks ja õppesekretärile  käskkirja koostamiseks. Praktika ajaks 
ettenähtud koolilõuna toetus kantakse direktori käskkirja alusel õpilase pangakontole 5 (viie) 
tööpäeva jooksul pärast käskkirja kinnitamist. 

3.4 Õpilasel on õigus loobuda koolilõuna toetuse kasutamisest. Loobumise kinnituseks esitab 
õpilane kirjaliku avalduse kooli direktorile (Lisa 1). Avalduses peab kajastuma toetusest 
loobumise periood. Minimaalne periood loobumiseks on 10 õppepäeva. Loobutud toetust 
tagasiulatuvalt ei kompenseerita. ("Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord'' Lisa 1. 
Koolilõuna toetusest loobumise avaldus). 

 
 

4. Koolilõuna kulude katmise aruanne: 
 

4.1 Kool peab arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning kalendripäevade kohta.



 

Lisa 1 

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE DIREKTORILE (nimi) 

(õppegrupp) 

(kontakt) 

 

 

 

 

Avaldus 
 

Palun võimaldada minul .........................................................................................................  

                                                            (nimi) 

 ........................................................  õppegrupi õpilasel loobuda koolilõuna toetusest, seoses  

 

............................................................................................................................ 
 

 

 

 

" ........ " ...................  20 ..... a ...............................................  
 

 

 ......................................... Allkiri: 
 

 

 

 

 


