KEHTESTATUD
Pärnu-Jaagupi Põhikool
direktori 07. märts 2017. a
käskkirjaga nr 4-11/12

Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilaspileti taotlemise ja kasutamise kord
Kord on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 2010, 41, 240) § 59 alusel ja on
Pärnu-Jaagupi Põhikool Eesti õpilaspileti, rahvusvahelise ISIC õpilaspileti kasutajale kohustuslik
järgida.
ÕPILASPILETI TAOTLEMISE JA KASUTAMISE ÜLDREEGLID
Üldine
1. Õpilaspilet on Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab
õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
2. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks «Isikut tõendavate dokumentide
seaduse» §-s 4 kehtestatud tingimustel.
1. Õpilaspileti väljastamine
1.1. Kooli õpilaspiletina kehtivad Eesti õpilaspilet, rahvusvaheline ISIC õpilaspilet. Eesti
õpilaspilet tõendab õpilasstaatust Eestis. Rahvusvaheline ISIC õpilaspilet tõendab
õpilasstaatust nii Eestis kui ka välismaal ja võimaldab kasutada mitmesuguseid soodustusi,
mis on välja toodud www.isic.ee kodulehel. Õpilaspilet väljastatakse õpilasele haridus- ja
teadusministri määruse „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm” (RT I 2010,
58, 399) alusel.
1.2. Eesti õpilaspiletile ja rahvusvahelisele ISIC õpilaspiletile kantakse Õpilaspileti kasutaja
isikuandmed ja vaid õpilaspileti kasutaja on õigustatud seda kaarti kasutama. Kaarti on
keelatud teisele isikule kasutamiseks edasi anda.
1.3. Mõlemad õpilaspiletid sisaldavad puutevaba kiipi.
1.4. Õpilaspileti väljaandmise eest vastutab kooli direktor.
2. Õpilaspileti taotlemine
2.1. Eesti õpilaspileti või rahvusvahelise ISIC õpilaspileti taotlemiseks siseneb õpilane (kui ta
on vähemalt 14-aastane) või tema seaduslik esindaja oma ID-õpilaspileti või internetipanga
kaudu www.minukool.ee süsteemi ja esitab taotluse.
2.1.1. Pärast süsteemi sisenemist valib õpilane või tema seaduslik esindaja kuvatavast
rippmenüüst õppeasutuse ja soovitud õpilaspiletitüübi (Eesti või ISIC õpilaspileti),
täidab vajalikud andmed, laadib üles digitaalse passipildiformaadis foto (mõõtmetega
vähemalt 307 x 372 pikslit), kinnitab taotluse ja ISIC õpilaspileti puhul maksab ka
väljastustasu. Õpilase õpilasstaatust päritakse Eesti Hariduse Infosüsteemist.
2.1.2. Kui õpilane või tema seaduslik esindaja on taotluse kinnitanud, on taotlus olekus
„Kasutaja kinnitatud”. Pärast seda kinnitab taotluse kool. Kui taotlus on vigane või ei
ole näiteks pilt sobiv, lükkab kool taotluse tagasi ja taotluse esitaja saab minna
www.minukool.ee süsteemi taotlust muutma. Kaart jõuab kooli 10 tööpäeva jooksul
pärast seda, kui kool on taotluse kinnitanud.
2.2.

Kui õpilaspileti taotlejal ei ole võimalik kaarti www.minukool.ee kaudu tellida, siis:
2.2.1. Eesti õpilaspileti taotlemiseks täidab õpilane või tema seaduslik esindaja paberkandjal
taotlusvormi, mida saab küsida koolist kooli kantseleist.

2.2.2. Rahvusvahelise ISIC õpilaspileti taotlemiseks pöördub Eesti Üliõpilaskondade Liidu
poole e-postil info@minukool.ee või telefonil 640 0423, kes saadab taotlejale
õpilaspileti taotlusvormi ja makse info e-posti teel. Taotlusvormi on võimalik täita ja
õpilaspileti tasu maksta ka Tallinnas Eesti Üliõpilaskondade Liidu kontoris kohapeal,
mille aadressi leiab www.minukool.ee kodulehelt.
2.3.

Kui õpilaspilet on kooli jõudnud, aktiveerib kool selle www.minukool.ee süsteemis ja
annab õpilasele üle.

3. Õpilaspileti kehtivusaeg, pikendamine ja maksumus
3.1. Eesti õpilaspilet
3.1.1. Eesti õpilaspilet kehtib 3 õppeaastat. Iga õppeaasta alguses pikendab kool kaarti,
kandes sellele uue kehtivusaja kleebise. Kui esmakordse Eesti õpilaspileti taotlemisest
on möödas 3 õppeaastat, tuleb tellida uus õpilaspilet.
3.1.2. Esmakordne Eesti õpilaspilet ja Eesti õpilaspileti pikenduskaart (pärast 3 õppeaasta
möödumist) on õpilasele tasuta. Asendus õpilaspileti eest tuleb õpilasel tasuda 2,4
eurot.
3.2.

Rahvusvaheline ISIC õpilaspilet
3.2.1. Rahvusvaheline ISIC õpilaspilet kehtib 1, 2 või 3 õppeaastat. Õpilaspileti
pikendamiseks tuleb tellida uus kaart www.minukool.ee süsteemi kaudu.
3.2.2. 2- ja 3-aastase kehtivusajaga ISIC õpilaspiletit saavad taotleda vaid need õpilased,
kelle õppeaeg konkreetses õppeastmes ei lõpe enne õpilaspileti kehtivusaja lõppu.
Näiteks kui õpilane õpib 8. klassis, saab ta taotleda ainult 1-aastase kehtivusajaga
kaarti, sest õppeaeg konkreetses õppeastmes lõpeb järgmisel aastal.
3.2.3. ISIC õpilaspilet on õpilasele tasuline. Õpilaspileti väljastustasud on välja toodud
www.minukool.ee kodulehel ja süsteemis.

4. Asendusõpilaspileti taotlemine
4.1. Kui õpilaspilet kaob või see varastatakse, teavitab õpilane või tema seaduslik esindaja
sellest esimesel võimalusel kooli ja kaart tunnistatakse süsteemis kehtetuks, mis teeb
võimatuks õpilaspileti elektroonilise kasutamise (nt kooli rakendustes).
4.2. Kui õpilaspilet kaob, hävib või see varastatakse, esitab õpilane või tema seaduslik esindaja
taotluse uue õpilaspileti väljastamiseks, sisenedes www.minukool.ee süsteemi enda IDõpilaspileti või internetipanga kaudu.
4.3. Asenduskaart on tasuline. Tasu maksab õpilaspileti taotleja läbi www.minukool.ee
süsteemi.
4.4. Õpilaspileti taotleja ei pea tasuma asendusõpilaspileti väljastamise tasu, kui õpilaspileti
kasutamise võimatus tuleneb õpilaspileti defektist, mille eest lasub vastutus õpilaspileti
valmistajal. Õpilaspileti kasutaja on kohustatud defektse õpilaspileti koolile tagastama.
5. Õpilaspileti tagastamine
5.1. Kui õpilaspileti kasutajal ei ole enam õpilaspileti kasutamiseks vajalikku staatust (nt
õpilase koolist väljaarvamisel jmt), tunnistab kool õpilaspileti www.minukool.ee
süsteemis 5 tööpäeva jooksul kehtetuks.
5.2. Kui õpilase õpilasstaatus lõpeb, on õpilane kohustatud 14 päeva jooksul õpilasstaatuse
lõppemisest tagastama oma Eesti õpilaspileti või ISIC õpilaspileti koolile. Koolil on õigus
keelduda õpilasele temaga seotud dokumentide väljastamisest ajani, mil õpilane ei ole Eesti
või ISIC õpilaspiletit tagastanud.
5.3. Kui õpilaspileti kehtivusaeg on lõppenud, muutub kaart www.minukool.ee süsteemis
automaatselt kehtetuks. Kehtivuse lõpetanud kaart tuleb koolile tagastada.
6. Õpilaspileti kasutamine
6.1. Õpilaspileti kasutaja kasutab kaarti vaid selleks ettenähtud eesmärgil (koolisisesed
rakendused, isikusamasust ja õpilasstaatust tõendava dokumendina).

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

Õpilaspileti kasutaja peab hoiduma igasugusest tegevusest, mis võib raskendada või
võimatuks muuta puutevaba kiibiga varustatud õpilaspileti eesmärgipärast kasutamist
(kahjustada kiipi, Õpilaspileti terviklikkust, välimust jmt).
Õpilaspileti kasutaja kohustub järgima MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu kehtestatud
„Kaartide taotlemise ja kasutamise tingimusi”, mis on välja toodud www.minukool.ee
kodulehel ja süsteemis.
Kooli õpilane on kohustatud koolis õpilaspiletit iga päev kaasas kandma..
Kooli õpilane on kohustatud kasutama õpilaspiletit õpikufondi laenutaja õpilaspiletina.
Kooli õpilasel on õigus kasutada õpilaspiletit ühissõidukites soodustust tõendava
dokumendina.

