
 

 Õppemaks sisaldab õppetöö korraldamisega seotud lisakulusid ja -hüvesid, mida ei kaeta 

riigipoolsete toetustega (väiksem õpilaste arv klassis, personaalne nõustamine ja tugi 

jms). 

 Õppemaks ei sisalda koolivormi, spordiriietuse, toitlustamise, ekskursioonide, 

õppekäigude, sisseastumismaksu, töövihikute jms maksumust. 

 Pikapäevarühma tasu lisandub kooli õppemaksule. 

 Õppekavavälistes huvialaringides osalemine on vabatahtlik ja toimub lisatasu eest. 

 Õppemaksu tasumise tingimused on täpsemalt kirjas kooliga sõlmitavas hariduslepingus. 

 Õppemaksule on kehtestatud ka mitmesugused soodustused. Soodustuse saamiseks tuleb 

esitada taotlus, mida saab teha lepingu sõlmimisel pärast lepingu sõlmimist. 

 Õppemaksu tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud 

õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust. 

 
 

1. Pakett: 240 eur (tasutakse igakuiste maksetena) 

Õppemaks: 100 eur/kuus 

Pikapäevarühm: 73.50 eur/kuus 

Huviringid hariduslepingu punkti 2.1 alusel ja õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning 

kooli üritustega ja programmidega kaasnevad kulud): 66.50 eur/kuus 

 

2. Pakett: 220 eur (ettemaksesoodustus kehtib juhul, kui kogu õppeaasta eest tasutakse 

kahes võrdses osas 10. septembriks ja 10. jaanuariks 1100 eurot) 

Õppemaks: 80 eur/kuus 

Pikapäevarühm: 73.50 eur/kuus 

Huviringid hariduslepingu punkti 2.1 alusel ja õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning 

kooli üritustega ja programmidega kaasnevad kulud): 66.50 eur/kuus 

 

3. Pakett: 280 eur (tasutakse igakuiste maksetena. Sisaldab kahekordse koolilõuna 

maksumust: LÕUNA I ja LÕUNA II) 

Õppemaks: 100 eur/kuus 

Pikapäevarühm: 73.50 eur/kuus 

Huviringid hariduslepingu punkti 2.1 alusel ja õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning 

kooli üritustega ja programmidega kaasnevad kulud): 66.50 eur/kuus 

LÕUNA I: 10 eur/kuus 

LÕUNA II: 30 eur/kuus 

              HINNAKIRI 



 

4. Pakett: 320 eur (hind kehtib välisriigi kodanikule ja ajutiselt Eestis viibivale 

välismaalasele) 

Õppemaks: 100 eur/kuus 

Pikapäevarühm: 73.50 eur/kuus 

Huviringid hariduslepingu punkti 2.1 alusel ja individuaalsed tunnid ja õppimist toetavad 

teenused (õppekäikudega ning kooli üritustega ja programmidega kaasnevad kulud): 146.50 

eur/kuus 

 

5. Pakett: 450 eur (peresoodustus kehtib perele, kui koolis õpivad kaks last ühest perest) 

Õppemaks: 200 eur/kuus (100 eur ühele lapsele) 

Pikapäevarühm: 130 eur/ kuus (65 eur ühele lapsele) 

Huviringid hariduslepingu punkti 2.1 alusel ja õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning 

kooli üritustega ja programmidega kaasnevad kulud): 120 eur/kuus (60 eur ühele lapsele) 

 

6. Paket: 500 eur (peresoodustus kehtib perele, kui koolis õpivad kaks last ühest perest). 

Sisaldab kahekordse koolilõuna maksumust: LÕUNA I ja LÕUNA II) 

Õppemaks: 200 eur/kuus (100 eur ühele lapsele) 

Pikapäevarühm: 120 eur/kuus (60 eur ühele lapsele) 

Huviringid lepingu alusel punkt 2.1 ja õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning kooli 

üritustega ja programmidega kaasnevad kulud): 100 eur/kuus (50 eur ühele lapsele) 

LÕUNA I: 20 eur/kuus (10 eur ühele lapsele) 

LÕUNA II: 60 eur/kuus (30 eur ühele lapsele) 

 

7. Pakett: 700 eur (peresoodustus kehtib perele, kui koolis õpivad kolm last ühest perest. 

Sisaldab kahekordse koolilõuna maksumust: LÕUNA I ja LÕUNA II) 

Õppemaks: 300 eur/kuus (100 eur ühele lapsele) 

Pikkapäevarühm: 170 eur/kuus (56,67 eur ühele lapsele) 

Huviringid lepingu alusel punkt 2.1 ja õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning kooli 

üritustega ja programmidega kaasnevad kulud): 110 eur/kuus (36,67 eur ühele lapsele) 

LÕUNA I: 30 eur/kuus (10 eur ühele lapsele) 

LÕUNA II: 90 eur/kuus (30 eur ühele lapsele) 

 

8. Gümnaasium 

I. Gümnaasiumi riiklik õppekava kestvusega 3 aastat 

Õppemaks: 125 eur/kuus 



Õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning kooli üritustega ja programmidega kaasnevad 

kulud): 125 eur/kuus 

II. Gümnaasiumi riiklik õppekava kestvusega 2 aastat 

Õppemaks: 125 eur/kuus 

Õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning kooli üritustega ja programmidega kaasnevad 

kulud): 125 eur/kuus 

Personaalne nõustamine ja tugi: 50 eur/kuus 

III. Välisriigi õppeasutustest tulnud õpilased 

Õppemaks: 125 eur/kuus 

Õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning kooli üritustega ja programmidega kaasnevad 

kulud): 125 eur/kuus 

Personaalne nõustamine ja tugi: 100 eur/kuus 

Individuaalsed tunnid: 150 eur/kuus 

 

9. Huviring „Ettevalmistusklass“ 

Õppemaks: 120 eur/kuus 

Eettemaksesoodustus 10% kehtib juhul, kui kogu õppeaasta eest tasutakse ühes osas 10. 

septembriks. 

 

10. Huviring (mitte pakketides) 

Õppemaks: 15 eur/kuus 

 

11. Amortisatsioonikulu 

Tasutakse 100 eurot üks kord aastas hariduslepingu ja arve alusel. 

 

12. Pikapäevarühm 

Päev pikapäevarühmas: 3,50 eur 

 

13. Toitlus 

Lõuna I: 1 eur päevas 

Lõuna II: 2 eur päevas 

 

14. Sisseastumismaks 

Kooli sisseastumisel kannab lapsevanem sisseastumismaksu summas 200 eurot kooli 

arveldusarvele. 

 


