Kaasaegse Kooli Sihtasutuse stipendium õpilastele
Stipendiumi määramise kord
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Kaasaegse Kooli Sihtasutuse (KKSA) stipendium õpilastele (edaspidi “Stipendium") on
asutatud eesmärgiga:
a.
aidata kaasa õpilaste akadeemilisele enesetäiendusele,
b.
julgustada õpilasi nende püüdlustes kõrgtasemelises huvitegevuses,
c.
toetada õpilasi kooli esindamisel vabariiklikel ja rahvusvahelise tasemega
konkurssidel, olümpiaadidel ja võistlustel,
d.
aidata kaasa õpilaste poolt algatatud projektide elluviimisel.
Stipendiumi väljaandjaks on 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
Tallinna Inglise Kolledzi (TIK) esindaja.
Stipendiumi rahastamiseks luuakse Stipendiumi fond, millesse teeb sissemakseid KKSA
oma eelarvest. Stipendiumi fondi võivad sihtannetustena teha sissemakseid ka
lapsevanemad ja vilistlased. KKSA otsustab iga-aastase eelarvestamise käigus
Stipendiumi fondile eraldatava summa suuruse.
Stipendiumite välja andmist korraldab Komitee. Komitee juhindub stipendiumite
väljaandmisel käesolevast korrast.
Stipendiumid antakse välja igal aastal kahel korral ja stipendiaadid teeb Komitee
teatavaks hiljemalt iga aasta 15. detsembriks ja 15. märtsiks.
Stipendiumi Komitee koguneb korralisele taotluste läbivaatamisele vähemalt kaks korda
aastas. Kohalviibivate komitee liikmete otsused baseeruvad lihthäälteenamusel. Võrdse
hääletamistulemuse korral saab otsustavaks Komitee esimehe hääl.
Stipendiumi taotleja võib olla TIK-i õpilane või õpilaste grupp. Õpilaste grupis võib-olla
ka teiste koolide õpilasi. Stipendium taotlejal peab olema kaasatud TIK-is või väljaspool
TIK-i töötav juhendaja või mentor. Õpilast või õpilaste gruppi, kellele Stipendium
määratakse, nimetatakse edaspidi antud korra mõistes Stipendiaadiks.
Stipendiumi taotleja peab taotluses ära märkima või kirjalikult Komiteed informeerima,
kui ta on otsustanud kandideerida ka teistele stipendiumitele või toetustele sama
projekti rahastamiseks.
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. Esimeses Stipendiumite
väljastamisvoorus (novembris) võib Komitee Stipendiume väljastada kuni 70% antud
õppeaastaks planeeritud Stipendiumifondi mahust.
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Komitee võib arvestada taotluste hindamisel õpilase käitumise vastavust TIK-i
õppijaprofiilile ja õpilase perekonna poolset TIK Lapsevanemate väärtuste harta
järgimist.
Stipendiumi saamiseks tuleb esitada Stipendiumi väljaandjale kirjalik taotlus igal aastal
hiljemalt 15 päeva enne Stipendiaatide välja kuulutamist, st. 01. detsembriks ja 01.
märtsiks. Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:
● stipendiumi taotlemise eesmärk,
● stipendiumi kasutamise aeg,
● stipendiaadi juhendaja või mentori nimi ning kontaktandmed,
● lühike stipendiumi taotlust selgitav üld- või taustainfo,
● kui tegemist on ühistaotlusega, kus osalevad ka väljaspool TIK-i õppivad isikud, siis
ära näidata TIK-i õpilaste osaluse määr,
● taotletava stipendiumi suurus.
Vajadusel on Komiteel õigus küsida taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi enne
otsuse langetamist.
Stipendiumi kasutamise periood on kuni üks kalendriaasta.
Komitee poolt rahuldatud taotlus väljastatavale Stipendiumi kogusummale makstakse
Stipendiaadi arveldusarvele kas vastavalt taotluses esitatud tähtajale või teeb Komitee
ise omalt poolt projekti hindamise käigus Stipendiumi väljamaksmise ettepaneku.
Kõikidelt Stipendiaadile väljamakstud summadelt tasutavad riiklikud ja kohalikud
maksud tasub Stipendiumi väljaandja.
Stipendiumit kasutatakse juhendaja või mentoriga kooskõlastatult.
Pärast Stipendiumi kasutamist on stipendiaat kohustatud 1 kuu jooksul esitama
Komiteele kirjaliku lühiülevaate Stipendiumi kasutamise ja püstitatud eesmärkide
täitmise kohta.
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.

