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Waldorflasteaed Pauliine 

Õppemaksu soodustuste saamise kord    

1. Waldorflasteaed Pauliine (edaspidi Lasteaed) õppemaksu soodustust (edaspidi lihtsalt soodustus) võivad 
taotleda kõik lasteaias käivate laste vanemad ja hooldajad, sh töötajad ja seltsi juhatuse liikmed võrdsetel 
alustel.    

2. Soodustuse saamise otsustab MTÜ Herbert Hahni Seltsi (edaspidi selts) juhatus (v.a. punkt 8.2 juhul) vastavalt 
laekunud avaldustele, lasteaia eelarvelistele võimalustele ja käesolevale korrale.  

3. Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem või hooldaja seltsi juhatusele vastava avalduse (lisa 1) punkti 8.2 
juhul esitab lapsevanem või hooldaja avalduse (lisa 1) lasteaia juhatajale tuues selle paberkandjal kantseleisse 
või saates digitaalselt allkirjastatult aadressile info@hahn.ee.      

4. Soodustuse avaldus esitada eelseisvaks õppeaastaks (1. september kuni 31. august) hiljemalt 25. augustiks.   

5. Kui lapsevanemal või hooldajal tekib ootamatult põhjendatud vajadus taotleda õppemaksu soodustust, siis 
võib ta vastava avalduse esitada ka muul ajal kui punktis 4 märgitud.     

6. Soodustuse saamise eeldused on:    

6.1. seltsi ja lapsevanema või hooldaja vahel on kehtiv leping;   

6.2. lapsevanem või hooldaja on esitanud lasteaiale õigeaegselt korrektse avalduse;   

6.3. lapsevanemal või hooldajal puuduvad võlgnevused seltsi ees või on sõlmitud võlgnevuse 
tagasimakse graafik;   

6.4. laps on käinud lasteaias vähemalt ühe poolaasta (v.a. punkt 8.2 juhul).    

7. Juhul kui avalduses või selle lisades esineb puudusi, määrab seltsi juhatus avalduse esitajale esimesel 
võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi 
vaatamata.    

8. Soodustuse saamise kriteeriumid:    

8.1. pered, kes on majanduslikult vähekindlustatud, võivad taotleda soodustust iga lasteaias käiva lapse 
pealt kuni 40%.  Erandkorras võib juhatus määrata suurema soodustuse. 

8.2. pere teisele Lasteaias käivale lapsele on võimalik taotleda soodustust kuni 10%.  Alates pere 
kolmandast lapsest on võimalik soodustust taotleda kuni 20%. Soodustuse avaldus tuleb esitada 
lasteaia juhatajale. 

9. Taotluses tuleb märkida (punkti 8.1 juhul), millisel viisil on perel võimalik õppemaksu rahalist soodustust 
hüvitada ja lasteaiale abi osutada (tööga, materiaalse abina või muul viisil). Hüvitise iseloom ja maht 
fikseeritakse soodustuse andmise otsuses. 

10. Majandusliku olukorra hindamiseks (punkti 8.1 juhul) tuleb avalduses tuleb põhjendada 
õppemaksusoodustuse taotlust, näidata pere täiskasvanute arv, sissetulekut omavate täiskasvanute arv, 
ülalpeetavate arv ja vanus, leibkonna netosissetulek, sh renditulud kalendrikuus, taotleja hinnang oma pere 
tänase ja tulevase majandusliku seisundi kohta ning vajadusel muud andmed. Juhatus võib avalduse esitajalt ja 
vastava lapse klassiõpetajalt küsida avalduse menetlemiseks vajalikku informatsiooni, sh dokumente 
tõendamaks pere majandusliku olukorda, andes selleks mõistliku tähtaja. Juhatusel on õigus jätta avaldus läbi 
vaatamata, kui avalduse esitaja tähtajaks vajalikku lisainformatsiooni ei anna. 
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Lisa 1 

Waldorflasteaed Pauliine õppemaksu soodustuse saamise avaldus 

Herbert Hahni Seltsi juhatusele/lasteaia juhatajale 

 

  

Lapsevanema nimi 

   

Aadress 

   

E-mail 

   

Telefon 

 

AVALDUS 

Palun vähendada minu lapse (laste) 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

- õppemaksu ……… % (kuni 40%) Waldorflasteaed Pauliine õppemaksu soodustuste saamise korra p. 8.1 
alusel perioodil …………………………………………..  (lisada põhjendus õppemaksu soodustuse saamiseks, vt 
Õppemaksu soodustuse saamise kord punkt 10 ning märkida, millisel viisil on perel võimalik õppemaksu 
rahalist soodustust hüvitada ja lasteaiale abi osutada, vt Õppemaksu soodustuse saamise kord punkt 9). 

- õppemaksu   10%   Waldorflasteaed Pauliine õppemaksu   soodustuste   saamise   korra   p.   8.2 alusel  
...................... …. õppeaastal.  

- õppemaksu kuni 20%   Waldorflasteaed Pauliine õppemaksu   soodustuste   saamise   korra   p.   8.2 alusel  
...................... …. õppeaastal. 

Teine/teised lasteaias käivad pere laps või lapsed on: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

 

Allkiri:         Kuupäev:  


