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TALLINNA 53. KESKKOOLI
TASULISTESSE RINGIDESSE ÕPILASTE VASTUVÕTMISE, LAHKUMISE JA
TASAARVELDUSE KORD
Kord kehtestatakse Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 40 alusel.
Õpilaste vastuvõtmine tasulistesse huvialaringidesse
1. Tasulisse huvialaringi vastuvõtmiseks esitab õppija või alaealise puhul õppija seadusliku
esindaja vormikohase avalduse ja kokkuleppe.
2. Avalduses peab olema märgitud:
2.1. õppija ees- ja perekonnanimi;
2.2. õppija isikukood;
2.3. õppija aadress;
2.4. kool, klass või lasteaed;
2.5. huviringi nimetus;
2.6. ringi astumise kuupäev;
2.7. maksja/seadusliku esindaja andmed – nimi, isikukood, elukoha aadress, telefon,
meiliaadress;
2.8. täitmise kuupäev ja allkiri.
3. Kokkuleppes peavad olema märgitud:
3.1. kokkuleppe pooled;
3.2. poolte õigused ja kohustused;
3.3. õppetasu suurus ja selle maksmise tingimused (tähtaeg, viivis)
3.4. sõlmimise kuupäev;
3.5. lepingu kehtivus;
3.6. lepingu lõpetamine;
3.7. vastutus ja vaidluste lahendamine.
4. Õppija tasulisse huvialaringi vastuvõtmise kinnitab kooli direktor käskkirjaga nimekirja
alusel.
5. Tasaarveldus õppetasu osas tehakse:
5.1. juhul kui ÕPPIJA on puudunud haiguse tõttu järjest vähemalt 14 kalendripäeva.
Tasaarvelduse aluseks on alaealise seadusliku esindaja/õppija või õpetaja avaldus
paberkandjal või elektroonselt j.lambot@rmtp.tln.edu.ee,
5.2. erandjuhul ÕPPIJA pikaajalise puudumisega seoses pere ärasõiduga. Tasaarvelduse
aluseks on alaealise seadusliku esindaja avaldus paberkandjal või elektroonselt
j.lambot@rmtp.tln.edu.ee,
5.3. erandjuhul kui õppetööd ei ole toimunud ÕPETAJA pikaajalise haiguse tõttu ning õppija
ei ole seetõttu määratud mahus teenust saanud. Tasaarvelduse aluseks töötaja
töövõimetusleht.
6. Tasulisest huvialaringist väljaarvamine.
6.1. Õppuri väljaarvamine toimub õppija või alaealise õppija vanema avalduse alusel või kooli
algatusel.
6.2. Õppija või alaealise õppija vanem esitab kooli direktorile avalduse omal soovil
huvialaringist lahkumiseks hiljemalt 14 päeva enne lahkumist (välja arvatud õppima
asumisega teise kooli või seoses muudatustega tunniplaanis).
6.3. Kooli algatusel võib õppija välja arvata:

6.3.1. kui õppija on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui üks kuu;
6.3.2. kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
6.3.3. õppetasu võlgnevuse korral üle kahe kuu.
6.4. Kui õppetasu ei ole tasutud ühe kuu jooksul peale maksetähtaega, teavitab kooli direktor
võlgnikku suuliselt või kirjalikult võlgnevusest ning annab mõistliku tähtaja võla
tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, võib õppija ringist välja arvata.
6.5. Õppija väljaarvamine ringist vormistatakse direktori käskkirjaga ning õppija andmed
kustutatakse ringi nimekirjast.
6.6. Õppija ringist väljaarvamisel tasutakse õppetasu väljaarvamise kuupäevani.
6.7. Õppija ringist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides
sätestatud korras.

