Logi end Minu Kool keskkonda aadressil www. minukool.ee ID-kaardi või pangaparoolide
abil.
Kaarditaotluse esitamiseks tuleb valida menüüst kausta “Taotlused’’ ja „Telli kaart“. Seejärel
avaneb isikule kaarditaotlemise vaade, mis koosneb seitsmest allpool toodud etapist:
1. Õppeasutuse valik – juhul kui isikule on antud õigus taotleda kaardihaldussüsteemi (KHS)
kaudu väljastatavaid kaarte mitmest õppeasutusest, siis on isikul võimalik valida esmalt
õppeasutuste vahel. Valitud õppeasutuse nimi trükitakse kaardile;
2. Kaarditüübi valik – saab valida kaarditüübi, mida isik oma staatusest tulenevalt on
õigustatud taotlema ja omama;
3. Isikuandmete sisestamine. Pangakonto number ja kontoomaniku nimi on vajalikud ainult
nende õppeasutuste kaarditoodete puhul, mille osas on rakendatud tagatisraha
4. Pildi üleslaadimine. Mittekvaliteetse pildi puhul lükkab administraator isiku taotluse
tagasi, isikul tuleb üles laadida uus pilt ning kokkuvõttes tuleb arvestada pikema kaardi
kättesaamise ajaga;
4.1. Foto lisamine
Kui kaarditaotlejal on probleeme foto lisamisel, siis on vajalik uurida järgmist:
-

kas foto on .jpg formaadis

-

kas faili nimeks on isikukood

-

kas pilt vastab kaardi personaliseerimiseks vajalikele kvaliteedinõuetele (vähemalt
307x372 pikslit, soovitatav minimaalne resolutsioon 300 dpi)

Kui kaarditaotlejal ei ole ühtegi digitaalset fotot, saab ta selle oma arvutisse alla laadida
portaalist www.eesti.ee. Seal süsteemis olev foto on sama, mis isiku viimasel
dokumendifotol (pass või ID-kaart) ning see vastab alati nõutud kvaliteeditingimustele.

Juhend X-tee kodanikuportaalist dokumendi foto allalaadimiseks:
Kaardi personaliseerimiseks vajaliku korrektse dokumendi foto saamiseks avage palun
internetiaadress http://www.eesti.ee/est/kodanik.
Avanenud leheküljel valige vasakul leheservas paiknevast menüüst “X-tee” ning avanenud
rippmenüüst “Teenused” (Joonisel 1 viidatud punase sõõriga).

Seejärel avaneb Teile järgnev vaade, kus portaali teenuste kasutamiseks on vajalik isiku
tuvastamine ID-kaardi, mobiiltelefoni või panga vahendusel.

Pärast sisselogimist valige avaneva lehekülje andmekogude rippmenüüst
“Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna andmekogud”.
Avanenud leheküljel valige “Isikut tõendavate dokumentide päring”.
Hetke ootamise järel näete oma andmeid ja dokumendi fotot.
Klõpsake parema hiireklahviga fotol ning valige “Save image(picture) as...” ning salvestage
foto oma arvutisse.
Foto salvestamisel palun märkige kindlasti faili nimeks oma isikukood (näide faili nimest
salvestatud kujul: 38012120123) ja formaadiks .jpg.
MinuKool-keskkonda laetava foto mõõtmed peavad olema vähemalt 307 x 372 pikslit ja
soovitatav resolutsioon 300 dpi.

