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KINNITATUD
Kuressaare Gümnaasiumi direktori
30. septembri 2019. a käskkirjaga nr 1-2/39

ÕPPETASU ARVESTAMISE JA MAKSMISE KORD KURESSAARE GÜMNAASIUMI 
HUVIKOOLIS INSPIRA

1. Õppetasu suuruse, tasumise korra ja tähtajad määrab huvikooli pidaja.

2. Õppetasudest tasutakse huviringide õppetegevuseks vajalikud kulud. Õppemaks ei 
sisalda laagrite korraldamise kulusid. Ühisürituste läbiviimiseks ja nendel 
osalemiseks kogutakse lisamakseid vastavalt vajadusele.

3. Saaremaa valla huviharidusregistrisse kantud andmete alusel koostatakse 
alusdokumendid arveldusteks. Õppuri andmete kinnitamisega kinnitab 
lapsevanem/hooldaja õppetasu maksmise kohustust. 

4. Huvikoolide õppetasude arvestamise aluseks on registrisse kantud õpilaste nimekiri. 
Õppetasu arvestatakse õppekuu kohta täissummas, alates õppuri andmete 
kinnitamisest registris või õppetegevuses osalemise alustamisest.

5. Tasulise huviringi juhendajal on õigus õpilast huviringi tegevusse mitte kaasata, kui 
õpilane pole lapsevanema poolt kinnitatud huviharidusregistris vastavasse huviringi.

6. Õppetasu makstakse üldjuhul üheksa kuu eest õppeaastas, mõne huviringi puhul 
kaheksa või kümne kuu eest kalendriaastas.

7. Õppetasu kuulub maksmisele möödunud kalendrikuu eest vastavalt Saaremaa 
vallavalitsuse poolt e-posti teel väljastatud arvel märgitud maksetähtajaks.

8. Õpilase koolist lahkumise korral tuleb õppetasu tasulises huviringis osalemise eest 
tasuda enne dokumentide väljavõtmist.enne dokumentide välja võtmist.

9. Õpilane, kelle eest on tähtaegselt tasumata kahe järjestikuse kuu õppetasu, 
arvatakse õpilaste nimekirjast välja.

10. Saaremaa vallavalitsusel on õigus esitada tasumata arve edasiseks käsitlemiseks 
inkassofirmale. 

11. Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppetasu ka juhul, kui ta katkestab õpingud 
kuu keskel.

12. Õppetasust ei arvestata maha koolivaheaegadel mittetoimunud tunde.

13. Õppetasusoodustust Kuressaare Gümnaasiumi huvikoolis Inspira saab taotleda 
pere, kelle lastest kaks või enam õpib huvikoolis samaaegselt, maksimum ühele 
tasulisele ringile õpilase kohta.  Õppetasu vähendatakse koolile esitatud kirjaliku 
avalduse alusel (https://forms.gle/cyoUa3pGakQdBQ6X9). Teine laps saab õppetasu
soodustust 50%  ning kolmas ja järgnev laps 100% (eeldusel, et lapsevanemad on 
registreeritud rahvastikuregistri andmebaasis Saaremaa valla elanikena). Õppeta

14. Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab õpilane 
soodustuse.

15. Tundidest puudumine ei vabasta õppetasu tasumise kohustusest.

https://forms.gle/cyoUa3pGakQdBQ6X9


16. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel kaks või enam nädalat, siis 
arvestatakse puudutud aeg õppetasu summast maha.

17. Vähem kui kahenädalase puudumise korral säilib õppetasu 100%.

18. Õpilase haigestumise korral peab huviringi juhendajat puudumisest koheselt 
teavitama.

19. Makstud õppetasult on maksjal õigus maksuameti kaudu vormistada makstud 
tulumaksu tagasiarvestus. 

20. Saaremaa valla elanikul on õigus taotleda huvihariduses ja -tegevuses osalemise 
transpordikulude hüvitamist: https://www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-
transpordikulude-huvitamine 

21. Saaremaa valla elanikul on õigus taotleda väikese sissetulekuga perede 
huvihariduse ja -tegevuse toetust:
https://www.saaremaavald.ee/huvihariduse-toetus
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