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KOKKULEPE
Käesolev tasulise õppekavavälise huviringi kasutamise kokkulepe on sõlmitud Tallinnas,
„____"____________________20____ .
Tallinna 53. Keskkool (edaspidi nimetatud Kool), registrikoodiga 75018454, aadressiga J.Sütiste
tee 42, 13420 Tallinn, koolitusluba 1971HM, keda esindab kooli direktor KATRI SIIKKI, kes tegutseb põhikirja alusel ja õppija/alaealise õppija vanem, eestkostja või hooldaja nimi:
………………………………….…………………………, isikukoodiga…………..……………….,
(edaspidi Õppeteenuse ostja) keda koos ja ühiselt nimetatakse POOLTEKS, sõlmisid alljärgneva
teenuse kasutamise kokkuleppe:
1. KOKKULEPPE ÜLDSÄTTED
1.1. Kokkuleppe eesmärgiks on sätestada tasulise õppekavavälise huviringi kasutamise tingimused
ja poolte õigused ning kohustused.
1.2. Tasulist õppekavavälist huviringi kasutab ………………………………………………………
(nimi, edaspidi Õppija), isikukood ……………………………….…………..……………….,
kes on arvatud tasulise huvialaringi nimekirja õppeteenuse ostja avalduse alusel.
1.3. Kooli eesmärk on õpetada Õppijale õppekavavälist huvialaringi ainet vastava rühma tasemele,
aine sisule ja mahule.
1.4. Poolte õigused ja kohustused tulenevad Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusest ning käesolevast
kokkuleppest
2. ÕPPETÖÖ KORRALDUS
2.1. Õppetöö toimub vastavalt õppekavavälise huviringi tunniplaanile.
2.2. Kool ei asenda õppetundi, millest Õppija on puudunud.
2.3. …………………………………. huviringi õppeperiood on ….…………………………………
2.4. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel õppetööd ei toimu.
3. ÕPPETASU
3.1. Huviringi õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga. Õppetasu suurus on ……... eurot. Õppetasu ei muudeta õppeperioodi kestel.
3.2. Õppetasu ei sisalda huviringis kasutatavate õppevahendite kulu.
3.3. Õppeteenuse ostja kohustub õppetasu tasuma kooli poolt esitatud andmete põhjal Linna Finantsteenistuse koostatud arve alusel arvel märgitud kuupäevaks.
3.4. Kui Õppeteenuse ostja ei ole punktis 3.2. ettenähtud kuupäevaks õppetasu tasunud, on õigus
nõuda ÕPPETEENUSE OSTJALT viivist tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest
(viivisarvestuse tingimused on sätestatud VÕS § 113).
3.5. Tasaarveldus õppetasu osas tehakse ÕPPIJA puudumisega haiguse tõttu järjest vähemalt 14
kalendripäeva, erandjuhul ÕPPIJA pikaajalise (üle 3 nädala) puudumisega seoses pere ärasõiduga.
Tasaarvelduse aluseks on Õppeteenuse ostja või Õppija või õpetaja avaldus paberkandjal või elektroonsel teel j.lambot@rmtp.tln.edu.ee.
3.6. Õppija tundidest puudumine v.a punktis 3.4. nimetatud juhul ei vabasta õppetasu maksmise
kohustusest.
3.7. Erandina tehakse tasaarveldus õppetasu osas juhul, kui õppetööd ei ole toimunud ÕPETAJA
pikaajalise haiguse tõttu ning õppija ei ole seetõttu teenust saanud määratud mahus.

3.8. Õppetasu maksmata jätmisel on Koolil kohustus pöörduda Tallinna Haridusameti poole avaldusega võlanõude edastamiseks kohtutäiturile kohtumenetluse alustamiseks.
4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1.KOOL kohustub:
4.1.1. võimaldama huviringi aine õpet kooli määratud mahus;
4.1.2. kindlustama järelevalve ja tagama Õppija vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise
kaitse teenuse kasutamise ajal;
4.1.3. informeerima õppeteenuse ostjat õppekorraldustest, õppetasust ja nende muudatustest.
4.2. Õppeteenuse ostja kohustub:
4.2.1. järgima kooli kodukorda ja kooli õppetöö korraldust reguleerivaid haldusakte;
4.2.2. tasuma õppetasu käesoleva kokkuleppe punktis 3 sätestatud korras;
4.2.3. teavitama kooli elukohaandmete ja e-posti aadressi muudatustest;
4.2.4. Õppija lahkumisel huvialaringist esitama kirjaliku avalduse vähemalt 14 päeva
enne lahkumist (välja arvatud õppima asumisega teise kooli), vastasel korral kohustub Õppeteenuse ostja selle perioodi eest maksma õppetasu.
5. KOKKULEPPE LÕPETAMINE
5.1.Käesolev kokkulepe lõpeb:
5.1.1. Õppija huvialaringist väljaarvamisel Õppija või Õppeteenuse ostja avalduse alusel. Õppeteenuse ostja kohustub Koolile avalduse huviringist lahkumiseks esitama hiljemalt 14 päeva enne Õppija lahkumist (välja arvatud õppima asumisega teise kooli).
5.1.2. Kooli algatusel Õppija huvialaringist välja arvamisega:
5.1.2.1.kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui üks kuu;
5.1.2.2.kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
5.1.2.3.õppetasu võlgnevuse korral üle kahe kuu.
6. LÕPPSÄTTED
6.1. Kõik kokkuleppest tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele riigi õigusaktidega sätestatud
korras.
6.2. Kokkuleppes võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt riigi
õigusaktidega sätestatud korras.
6.3. Kokkulepe on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks.
6.4. Kokkulepe jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib õppeperioodi jooksul, kuni ÕPPIJA
väljaarvamiseni huvialaringist.
Poolte rekvisiidid
Tallinna 53. Keskkool
Sütiste 42, 13420 Tallinn
Tel/fax:
6521643, 6506487
53kk@53kk.tln.edu.ee
e-post:
allkiri: ………………………………………
Katri Siikki
Direktor

………………………………………...................
(NIMI
õppeteenuse ostja)
Aadress……………………………………….…..
Telefon:……………………………………….…..
e-post: …………………………………………....
allkiri:………………………………………….…

