KINNITATUD 01.06.2016
Mäetaguse Põhikooli direktori kk 1-7/93

Mäetaguse Põhikooli e-õpilaspileti (duplikaadi) taotlemise, väljastamise
ja kasutamise kord
Mäetaguse Põhikool on elektroonilise õpilaspileti väljaandmisel lähtunud järgmistest
dokumentidest: haridusministri 13.08.2010.a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja
õpilaspileti vorm“, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli
vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, „Mäetaguse
Põhikooli vastuvõtu kord“ direktori käskkiri 24.05.2016 a nr 1-7/91.
Eelpoolnimetatud dokumentide kohaselt on Mäetaguse Põhikoolis alates 01.09.2016.a
kasutusel põhikooli õpilaspiletina elektrooniline õpilaspilet ehk e-õpilaspilet ja selle
rakendused, mis on kooskõlas eesti Vabariigis kehtivate seadustega.
1. Lähtudes eelpool toodud õigusaktidest on e-õpilaspilet Mäetaguse Põhikooli õpilase
isikut ja õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast tema
arvamist kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel.
2. E-õpilaspiletile on kantud järgmised andmed: kooli nimi, õpilase ees- ja
perekonnanimi, õpilase isikukood, õpilaspileti number.
3. Õpilase e-õpilaspiletil olev portreefoto saadetakse koolile digitaalselt JPG, PNG
formaadis.
4. Õpilase ees- ja perekonnanime ja isikukoodi andmete kandmisel e-õpilaspiletile
võetakse aluseks andmed, mis on esitatud õpilase kooli astumise avalduses ning
millele on lisatud sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel
sünnitunnistuse) ärakiri.
5. Õpilase e-õpilaspileti kehtivust pikendatakse iga õppeaasta alguses. Pikendamisel
kleebitakse õpilase e-õpilaspiletile kehtivuse lõpukuupäev. Õpilase e-õpilaspiletit
pikendatakse ühe õppeaasta kaupa. Pikendamata e-õpilaspilet on kehtetu.
6. Koolist lahkumise või väljaandmise korral tagastab õpilane koolile e-õpilaspileti.
Tagastatud õpilase e-õpilaspilet suletakse ja hävitatakse.
7. Õpilane on kohustatud:
 koolis e-õpilaspiletit kaasas kandma;
 õppepäeva alguses (alates kell 7:30), igal Mäetaguse Põhikooli Kooli tänav 6
koolihoonesse sisenemisel registreerima end e-õpilaspiletiga. E-õpilaspiletit
kasutades on õpilasel võimalik avada talle kasutamiseks ette nähtud kooli uksed;
 registreerima e-õpilaspiletiga end talle ette nähtud ajavahemikul toitlustamisel
kooli sööklas. Õpilase e-õpilaspileti esitamata jätmisel ja valel ajavahemikul

sööma minemisel on Mäetaguse kooli sööklas õigus õpilasele toitu mitte
väljastada. Õpilaspileti puudumisel väljastatakse ajutine magnetkaart, mille
alusel saab toitlustada.
8. Õpilase e-õpilaspiletit kasutades on õpilasel võimalik avada koolimaja peaust ja
spordisaali poolse koridori välisust.
9. Õpilasel on õigus saada koolieinet üks kord päevas, registreerides toidukorra

kaardilugejas. Õpilasel on kohustus registreerida koolieine e-õpilaspiletiga. Kuu
jooksul registreeritud koolieine koondarve saadetakse digitaalselt lapsevanema
elektronposti aadressile. Koolieine on tasuline 5.-9. klassi õpilastele ja nendele, kes
ei oma Mäetaguse valla sissekirjutust.
10. E-õpilaspilet on isikustatud ning õpilasel on õigus kasutada e-õpilaspiletit e-piletina
ühistranspordis nr 114 sõiduõiguse valideerimiseks kodust kooli ja koolist koju
sõitmisel koolipäevadel.
11. E-õpilaspilet kuulub Mäetaguse Põhikoolile ning ta on väljastatud konkreetsele
isikule kasutamiseks. Kaardi edasiandmine teisele isikule on keelatud.
12. Õpilane teavitab sekretär-asjaajajat (kool@maetaguse.edu.ee) kaotatud eõpilaspiletist. E-õpilaspileti kaotamisel, samuti kui õpilaspilet on rikutud, hävinud,
kadunud või varastatud, kui õpilase nimi või isikukood on muutunud, esitab
lapsevanem kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi
väljastamiseks. Uus e-õpilaspilet tellitakse esimesel võimalusel.
13. E-õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat on õpilasele tasuta.

