Haridus- ja Teadusministeerium
välishindamisosakond
Munga 18
50088 TARTU

(kuupäev)

Taotlus kutseõppe läbiviimise õiguse saamiseks
Palun anda kutseõppe läbiviimise õigus ………………………………… (kooli pidaja nimi)
kutseõppeasutusele …………………………………………………(kutseõppeasutuse nimi)
järgmis(t)ele õppekavarühma(de)le:
1. ………………………. …………………………………………………….
(õppekavarühma nimetus)
2. ………………………. …………………………………………………….
(õppekavarühma nimetus)

Kinnitan, et erakooli direktor ja erakooli pidaja juhtorganitesse kuuluvad isikud vastavad
erakooliseaduse § 19 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.
Kinnitan, et kutseõppeasutusel on olemas kvalifikatsiooninõuetele vastavate õppe-kasvatusala
töötajad vastavalt erakooliseaduse § 54 lg 2 p 6 ning kutseõppeasutuse seaduse § 39 sätestatud
nõuetele.
Kinnitan, et erakooli direktori ja kõigi erakoolis lastega töötavate isikute tausta on kooli pidaja
poolt lastekaitseseaduse § 20 lähtuvalt kontrollitud ning neil ei ole piiranguid lastega
töötamiseks.
Kinnitan, et olen tasunud tegevusloa taotluse menetlemise eest riigilõivu ja maksuvõlg puudub.
Tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud
klassifikaatori kohane nimetus ja kood1: 85321 Kutseõppeasutuste tegevus
Taotleja andmed
1) Nimi:
2) Registrikood:
3) Elektronposti aadress:
4) Telefon:
5) Aadress:
Allakirjutanud isiku andmed
1) Nimi:
2) Elektronposti aadress:
3) Telefon:
4) Aadress
5) Esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus)
1

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/4007/Lisa_16.pdf

Olen laadinud Eesti hariduse infosüsteemi üles alljärgnevad dokumendid:
1) õppekava ning selle lisad:
a. õppekava avamise vajalikkuse põhjendus;
b. moodulite võrdlus kutseharidusstandardi vastava taseme õpiväljunditega;
c. moodulite võrdlus kutsestandardi kompetentside ja tegevusnäitajatega.
2) erakooli põhikiri;
3) erakooli arengukava;
4) Päästeameti kinnitus ruumide ohutusnõuetele vastavuse kohta;
5) Terviseameti kinnitus ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
6) ruumide rendi- või liisinguleping;
7) põhjendused õppe avamise vajaduse kohta, sealhulgas andmed sihtrühma kohta;
8) õppekavarühmale vastavate sotsiaalpartnerite kirjalikud arvamused;
9) kooli nõunike kogu kirjalik arvamus uues õppekavarühmas tasemeõppe avamise
kohta;
10) kohaliku omavalitsuse üksuste liidu kirjalik arvamus uues õppekavarühmas
tasemeõppe avamise vajalikkuse kohta;
11) aktsiakapitali, osakapitali või omakapitali olemasolu tõendavad dokumendid;
12) koolitervishoiuteenuse osutaja kirjalik nõusolek osutada koolitervishoiuteenust ja
andmed koolitervishoiuteenuse tegevusloa olemasolu kohta;

Lugupidamisega

Allkiri (allkirjastatud digitaalselt)
Allakirjutanud isiku nimi: …………………….. (juhatuse liige)
Kooli pidaja nimi:……………………………....

1

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/4007/Lisa_16.pdf

