
TOFTANI STIPENDIUMI STATUUT 

 
 

Üldsätted 

1. Toftan AS, soovides kaasa aidata mehhatroonika eriala arengule, asutab Toftani-nimelise 
stipendiumi Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures.  

2. Toftani stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada heade õpitulemustega ning silmapaistva 
erialahuviga mehhatroonika eriala õpilasi Võrumaa Kutsehariduskeskuses ning aidata kaasa 
mehhatroonika eriala populaarsuse tõusule.  

3. Toftan AS annab 2022/2023. õa välja viis stipendiumit järgmiste kursuste õpilastele (igale 
kursusele üks stipendium): 
1.1. mehhatroonik (tase 4) eriala 1. kursus;  
1.2. mehhatroonik (tase 4) eriala 2. kursus; 
1.3. mehhatroonik (tase 4) eriala 3. kursus; 
1.4. mehhatroonik (tase 5) eriala 1. kursus; 
1.5. mehhatroonik (tase 5) eriala 2. kursus. 

4. Stipendiumi suurus mehhatroonik tase 4 ühe õpilase kohta on 1350 eurot ning mehhatroonik tase 
5 ühe õpilase kohta 2250 eurot. 

5. Stipendium määratakse stipendiaadile üheks õppeaastaks ja makstakse välja võrdsete 
osamaksetena kord kuus oktoobrist juunini. 

6. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba. 
7. Stipendiumi saaja ja Võrumaa Kutsehariduskeskus sõlmivad omavahel lepingu, milles 

sätestatakse kooli ja stipendiaadi kohustused. 

 

Stipendiumi taotlemine 

8. Septembris kuulutatakse Võrumaa Kutsehariduskeskuse koduleheküljel välja konkurss 
stipendiumi taotlemiseks. 

9. Stipendiumile võivad kandideerida Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, kes vastavad 
järgmistele tingimustele: 

9.1. kandidaat õpib mehhatroonik tase 4 või tase 5 erialal; 
9.2. kandidaadil ei ole õppevõlgnevusi; 
9.3. kandidaat ei ole kandideerimise hetkel akadeemilisel puhkusel; 
9.4. kandidaat on ilmutanud silmapaistvat erialast huvi; 
9.5. kandidaat ei tööta stipendiumile kandideerimise hetkel mehhatroonika või sellega lähedalt 

seotud erialal (v.a enda juhitud ettevõttes). 
10. Stipendiumile kandideerimiseks esitab kandidaat kooli kantseleisse 22. septembriks järgmised 

dokumendid (paberkandjal või elektrooniliselt): 
10.1. kandideerimisavaldus; 
10.2. kuni ühe lehekülje pikkune motivatsioonikiri, mis kirjeldab õpilase eesmärke 

mehhatroonika erialal õppides, tema tulevikuplaane, senist praktilist kokkupuudet 
mehhatroonika valdkonnaga ning õpilase huvialasid ja osalemist koolivälises tegevuses. 

10.3. eelneva õppeaasta hinneteleht või tunnistus. 

 

Stipendiumi määramine 

11. Stipendiaadid valib välja selleks moodustatud valikukomisjon stipendiumile kandideerinud 
õpilaste seast. Valikukomisjoni kuulub kaks liiget Toftan ASist ning Võrumaa Kutsehariduskeskusest 
mehhantroonika erialaõpetaja, valdkonna juhtivõpetaja ning üks eriala kursusejuhataja. 



12. Valikukomisjon teeb valiku järgmiste kriteeriumite alusel: 
12.1. eelneva õppeaasta õppetöö tulemused; 
12.2. osalemine koolivälises tegevuses; 
12.3. osavõtt õppetööst; 
12.4. erialaõpetaja hinnang. 

13. Valikukomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata, kui punktis 3 nimetatud kursuselt ei 
esitata kandideerimisavaldusi või kui kandidaadid ei vasta punktis 9 nimetatud nõuetele. 

14. Kool avaldab stipendiaatide nimekirja oma veebilehel. 

 

Stipendiaadi kohustused 

15. Stipendiaat jätkab edukalt erialaseid õpinguid. 
16. Stipendiaat esindab väärikalt mehhatroonika valdkonda ja Võrumaa Kutsehariduskeskust. 
17. Stipendiaat sooritab kokkuleppel Toftan ASiga jooksva aasta ettevõttepraktika Toftan ASis. 

18. Stipendiumi maksmine lõpetatakse järgnevatel juhtudel: 
18.1. õpilane katkestab õpingud mehhatroonika erialal; 
18.2. õpilase õpitulemused on oluliselt halvenenud, tekkinud on õppevõlgnevused; 
18.3. õpilasel esineb rohkem põhjuseta puudumisi; 
18.4. õpilasele on määratud käskkirjalisi karistusi. 

 


