
Kaasaegse Kooli Sihtasutuse Stipendium õpetajatele ja koosseisulistele töötajatele 

Stipendiumi määramise kord  

1. Kaasaegse Kooli Sihtasutuse Stipendium (edaspidi "Stipendium") on asutatud  õpetajate 

ja Tallinna Inglise Kolledzi koosseisuliste töötajate erialase enesetäienduse või 

akadeemilise töö toetamiseks ning edendamiseks, uute õppevahendite ja -programmide 

loomiseks ning erialastest konverentsidest või koolitustest osavõtmiseks eesmärgiga 

tõsta õpetamise, õppimise ja õppekeskkonna kvaliteeti. 

2. Stipendiumi väljaandjaks on Kaasaegse Kooli Sihtasutus (KKSA). Igal aastal kinnitab KKSA 

juhatus oma korralisel koosolekul KKSA Stipendiumi Komitee (edaspidi "Komitee") 

liikmed. Komiteesse kuulub 3-5 liiget, kes valivad endi seast Komitee esimehe. Komitee 

koosseisu kuulub kuni 2 esindajat KKSA-st, kuni 2 esindajat Tallinna Inglise Kolledzi (TIK) 

Hoolekogust ning üks TIKi esindaja. 

3. Stipendiumi rahastamiseks luuakse Stipendiumi fond, millesse teeb sissemakseid KKSA 

oma eelarvest. Stipendiumi fondi võivad sihtannetustena teha sissemakseid ka 

lapsevanemad ja vilistlased. KKSA juhatus otsustab iga aastase eelarvestamise käigus 

Stipendiumi fondile eraldatava summa suuruse.  

4. Stipendiumite välja andmist korraldab Komitee. Komitee juhindub stipendiumite 

väljaandmisel käesolevast korrast. 

5. Stipendiumi Komitee koguneb korralisele taotluste läbivaatamisele 1 kord aastas. 

Kohalviibivate komitee liikmete otsused baseeruvad lihthäälteenamusel. Võrdse 

hääletamistulemuse korral saab otsustavaks Komitee esimehe hääl.  

6. Stipendiume väljastatakse õpetajatele või Tallinna Inglise Kolledzi (TIK) koosseisulisele 

töötajale, kelle tööstaaž TIK juures on olnud vähemalt 3 kuud. Isikut, kellele Stipendium 

määratakse, nimetatakse edaspidi antud korra mõistes Stipendiaadiks.  

7. Komitee otsustab igal aastal väljaantavate Stipendiumite suuruse ja hulga lähtuvalt 

Stipendiumi fondi suurusest ja laekunud taotlustest. Komitee otsuste eesmärk on 

toetada Stipendiumi eesmärgist lähtuvaid häid taotlusi ja projekte. Komiteel on õigus 

väljastada Stipendiume taotletud summadest väiksemas mahus ning piisavalt heal 

tasemel taotluste puudumisel Stipendiume mitte väljastada.  

8. Stipendiumid antakse välja igal aastal ühel korral ja stipendiaadid teeb Komitee 

teatavaks iga aasta 15. detsembriks. 

9. Stipendiumi saamiseks tuleb esitada Komiteele kirjalik taotlus igal aastal hiljemalt 1. 

detsembriks. Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:  

 stipendiumi taotlemise eesmärk,  



 stipendiumist saadav lisandväärtus TIK-ile ja/või laiemalt ühiskonnale, 

 stipendiumi kasutamise aeg,  

 üldinfo taotleja senise erialase/akadeemilise tegevuse kohta,  

 vajatav stipendiumi suurus  

 väliskomandeeringu korral tuua eraldi välja prognoositavate osalustasude ja 

reisikulude eelarve. 

Vajadusel on Komiteel õigus küsida taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi enne 

otsuse langetamist.  

10. Stipendiumi kasutamise periood on kuni üks kalendriaasta.  

11. Stipendiumi kasutamise ajal on Stipendiaat kohustatud Komitee järelepärimisel aru 

andma Stipendiumi kasutamise kohta. Pärast Stipendiumi kasutamist on stipendiaat 

kohustatud 1 kuu jooksul esitama Komiteele kirjaliku lühiülevaate Stipendiumi 

kasutamise kohta. Stipendiumi rahastamise kaasabil loodud õppematerjalid peavad 

olema vähemalt TIK-i siseselt vabalt kättesaadavad kõigile huvilistele.  

12. Komitee poolt otsustatud Stipendiumi makstakse stipendiaadi  arveldusarvele kas 

vastavalt taotluses esitatud tähtajale või teeb Komitee ise omalt poolt projekti 

hindamise käigus Stipendiumi väljamaksmise ettepaneku. Stipendiaadil on õigus paluda 

vajadusel varasemalt kuni 50% stipendiumi ulatuses avansilist ettemakset reisikulude, 

osalustasude jms. eest tasumiseks.  

13. Kõikidelt Stipendiaadile väljamakstud summadelt tasutavad riiklikud ja kohalikud 

maksud tasub Stipendiumi väljaandja. 

14. Stipendiumi rahaliste vahendite taotluses näidatud eesmärgist erineva kasutuse korral 

loeb stipendiumi väljaandja Stipendiaadile määratud Stipendiumi mittesihipäraselt 

kasutatuks ning väljaandjal on õigus nõuda stipendiaadilt väljastatud Stipendiumi 

rahaliste vahendite täiemahulist tagastamist. Vastavasisulise tingimusega nõustumine 

toimub taotleja poolt automaatselt Komiteele Stipendiumi taotluse esitamisel.  

 


