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KINNITATUD
SA Kutsekoda juhatuse liikme
06.02.2020 korraldusega nr 2

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami kulude katmise summad, taotlemine ja väljamaksmine
konkursiga kutse andja õiguse saanud kutse andjatele

A Kutseeksamitega seotud regulaarsed kulud
Regulaarsete kulude katmise valem:
900 eur + (20 eur*taotlejate1 arv) + (läbiviimise tasu ülemmäära alusel*taotlejate arv)
Nr Kulurida
1 Kutseeksamite
pidev
arendamine

1

Summa ja kaetavad kulud
900 eurot üks kord aastas iga kutse, spetsialiseerumise ja
osakutse kohta, millele kutseeksameid korraldatakse.
Kaetavad kulud: hindamismaterjalide väikesemahulise
uuendamise, eksamiülesannete täiendamise,
kutsekomisjoni töö korraldamise ja kutsekomisjoni
liikmete töö tasustamisega seotud kulud.

Taotlemine ja väljamaksmine
a) Kutsekoda teeb taotlusvormi kutse andjatele kättesaadavaks
hiljemalt 10. veebruariks.
b) Kutse andja täidab taotlusvormi ja esitab Kutsekojale
vastavalt vajadusele, kutse andjale sobival ajal, kuid mitte
hiljem kui jooksva aasta 15. novembril.
c) Kutsekoda kannab taotletud summa üle taotluses esitatud
kutsete, spetsialiseerumiste ja osakutsete arvu alusel 1 kord
aastas 2 nädala jooksul taotluse Kutsekojas kinnitamist.
d) Kutsekoda koondab jooksva aasta 1. detsembriks andmed
toimunud (ja detsembris eeldatavalt toimuvate)
kutseeksamite kohta. Kui tegelik kutsete arv, millele
eksameid korraldati, erineb taotluses esitatud kutsete arvust,
tehakse vastav tasaarveldus.

Kutse taotleja on kutseõppe tasemeõppe lõpetaja, kes on isiklikult või õppeasutuse kaudu avaldanud kirjalikult soovi osaleda kutseeksamil.
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B

Kutsekomisjoni 20 eurot iga kutse taotleja kohta, juhul kui kutse andjaks
töö
on konkursiga valitud kutse andja.
korraldamine
Kaetavad kulud: kutsekomisjoni töö korraldamise ja
kutsekomisjoni liikmete töö tasustamisega, kutseeksamite
dokumenteerimise ja dokumentide säilitamisega seotud
kulud.
Kutseeksami
Kulu kaetakse iga kutse taotleja kohta vastavalt
läbiviimine
kutsenõukogu kinnitatud kutseeksami läbiviimise tasu
suurusele.
Kaetavad kulud: kutseeksami läbiviimine, sh
hindamiskomisjoni töö ja praktilise eksami materjalidega
seotud kulu.

a) Kutsekoda teeb taotlusvormi kutse andjatele kättesaadavaks
hiljemalt 15. veebruariks.
b) Kulud kaetakse kutse andja taotluse alusel vastavalt kutset
taotlenud õppurite arvule pärast toimunud kutseeksamit 2
nädala jooksul taotluse Kutsekojas kinnitamist.
c) Viimane taotluse esitamise kuupäev on 15. november.
Novembri teises pooles ja detsembris toimuvate
kutseeksamite kohta sisestab kutse andja taotlusesse
eeldatavad kutse taotlejate arvud

Kutseeksamitega seotud erakorralised kulud

1

Kutseeksamite
suuremahuline
arendamine

2

Uue kutse
eksamimaterjalide
paketi välja
töötamine

600 eurot kutse, 450 eurot spetsialiseerumise,
350 eurot osakutse kohta aastas.
Kaetavad kulud: suuremahulise (üle 1/3 kogu
dokumentatsiooni mahust) kutseeksami
materjalide arendamisega seotu kulud.
2000 eurot ühe kutse, 1000 eurot
spetsialiseerumise, 800 eurot osakutse kohta
aastas.
Kaetavad kulud: uue eksamimaterjalide paketi
(mis sisaldab vähemalt hindamise korraldust,
hindamiskriteeriume, hindamismeetodeid ja
hindamisülesandeid) väljatöötamisega seotud
kulud.

Kulud kaetakse kutse andja taotluse ja arendatud eksamimaterjalide
esitamise järgselt pärast Kutsekojas kinnitamist.

Kulud kaetakse kutse andja taotluse ja välja töötatud
eksamimaterjalide esitamise järgselt pärast Kutsekojas kinnitamist.

