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Tasu õpilaspileti korduva väljaandmise eest
Lugupeetud Anu Luure
Õiguskantslerini on jõudnud teave, et Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis tuleb õpilaspileti
duplikaadi väljaandmise eest tasuda lapsevanemal. Kooliperet teavitati sellest e-kooli kaudu.
Õpilaspileti korduva väljaandmise eest tasu küsimiseks ei ole seaduslikku alust. Õpilasel on õigus
saada õpilaspilet tasuta (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 59). Palun hoolitsege, et õpilased
saaksid õpilaspileti tasuta ka siis, kui nad seda korduvalt taotlevad.
Õpilaspileti esmane ülesanne on tõendada õpilaseks olemist ja seda eelkõige väljaspool kooli,
näiteks ühissõidukis sõidusoodustuste saamiseks. See ülesanne on ka lisavõimalustega
õpilaspiletil. Seda asjaolu ei muuda õpilaspileti nimetus (e-õpilaspilet vms) ega ka materjal (nt
plast), millest õpilaspilet on tehtud. Oluline on, et kool väljastab õpilasele õpilaspileti, millele on
kantud vajalikud andmed (haridus- ja teadusministri 13.08.2010 määruse nr 42 „Õpilaspileti
väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“ § 3).
Mõistagi peab õpilane hoidma õpilaspiletit tervena ega tohi seda kaotada. Kui ta selle siiski rikub
või kaotab, ei luba seadus õpilaspileti duplikaadi väljaandmise eest tasu küsida. Tasu ei tohi küsida
ka uue õpilaspileti väljaandmise eest, kui õpilaspileti kehtivusaeg lõpeb ja õpilane taotleb uut
õpilaspiletit.
Seadus ei võimalda ühelgi juhul küsida õpilaselt õpilaspileti väljaandmise eest tasu. Õpilasel on
õigus laenutada raamatuid, hoida oma rõivaid garderoobis ja saada kooli sisse. Kui need teenused
on seotud kiipkaardiga, tuleb õpilasele tagada tasuta ka kaart, mis need õigused talle annab, olgu
selleks e-õpilaspilet või mõni muu kiipkaart.
On selge, et mitme võimalusega seotud kiibiga õpilaspileti tegemine nõuab suuremaid kulutusi kui
tavalise õpilaspileti tegemine. Lisavõimalustega õpilaspileti tegemine on aga olnud kooli ja kooli
pidaja valik. Tallinna Haridusameti sõnul korraldavad Tallinna koolid õpilaspiletite väljastamist
ise.
Eelmisel õppeaastal palusin Tallinna linnapeal koolide praktika üle vaadata ja tagada, et õpilased
saaksid õpilaspileti tasuta, hoolimata sellest, mis põhjusel nad seda uuesti taotlevad. Tallinna
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Haridusamet vastas, et koolidele on selgitatud õpilaspiletite väljaandmise põhimõtteid ja koolide
eelarves on arvestatud õpilaspiletite korduvast väljaandmisest tingitud lisakuludega.
Palun andke 9. novembriks 2020. a teada, kuidas Tallinna Lilleküla Gümnaasium oma praktikat
muudab.
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