Avaldus ........... klassi astujale
Palun minu poeg / tütar __________________________________________________________________
(nimi kirjutada trükitähtedega)
vastu võtta erakooli Garant _______ klassi. Seni õppis minu laps (kooli imetus)___________________
____________________________________ õppekeel__________

1. klassi astumise aasta ________

ISIKUANDMED :

Isikukood _______________Sünnikoht _________________________ Emakeel ___________
Rahvastikuregistri järgne elukoht _________________________________________________
Tegelik elukoht _________________________________________________________________
Isa nimi ________________________________________________________________________
Kontakttelefon, e-mail ____________________________________________________________

Ema nimi ______________________________________________________________________
Kontakttelefon, e-mail_____________________________________________________________

Eestkostja nimi _________________________________________________________________
Kontakttelefon, e-mail ____________________________________________________________

Tasumise viis:

 240 eurot - tasutakse igakuiste maksetena;
 220 eurot - tasutakse kaks korda õppeaastas: 10. septembriks ja 10. jaanuariks;
 280 eurot – tasutakse igakuiste maksetena. Sisaldab kahekordset koolilõuna maksumust:
Lõuna I ja Lõuna II. Toiduraha osas tagasiarvestusi ei tehta.
320 eur- tasutakse välisriigi kodanikule ja ajutiselt Eestis viibivale välismaalasele;
450 eur - tasutakse kui koolis õpib ühest perest kaks last (esitatud taotluse alusel);
500 eur - tasutakse kui koolis õpib ühest perest kaks last (esitatud taotluse alusel).
Sisaldab kahekordset koolilõuna maksumust. Lõuna I ja Lõuna II. Toiduraha osas
tagasiarvestusi ei tehta;

700 eur – tasutakse kui koolis õpib ühest perest kolm last (esitatud taotluse alusel).
Sisaldab kahekordset koolilõuna maksumust. Lõuna I ja Lõuna II. Toiduraha osas
tagasiarvestusi ei tehta.
 Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust kui koolis õpib
ühest perest rohkem kui üks laps. Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja
kooli pidajale taotluse.

Avaldusele on lisatud:
1. Lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt isikut tõendava dokumendi koopia
(kinnitatakse kohapeal).
2. Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust.
3. Õpilase sünnitunnistuse koopia (kinnitatakse kohapeal).
4. Tervisekaardi koopia.
5. Kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning
hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane astub kooli õppeperioodi
kestel.
6. Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta
kohta, kui astub kooli pärast õppeperioodi lõppu.
7. Pildistamine haridusasutuses:

JAH

EI

Allkiri
_________________________________________________________________________
(avalduse esitaja allkiri, ees- ja perekonnanimi, kuupäev)

