HUVIKOOLI KOHA KASUTAMISE LEPING

Tallinna Nõmme Noortemaja (edaspidi HUVIKOOL), registrikoodiga 75016668, aadressiga Nurme 40,
Tallinn, keda esindab Hele Leek-Ambur, kes tegutseb põhimääruse alusel ja õpilane/alaealise õpilase
vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi ÕPPETEENUSE OSTJA) keda koos ja ühiselt nimetatakse
POOLTEKS, sõlmisid õppekoha kasutamiseks alljärgneva lepingu:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

ÜLDSÄTTED
Lepingu eesmärgiks on sätestada õppekoha kasutamise tingimused ja POOLTE õigused ning
kohustused.
Huvikooli kohta kasutab ÕPILANE, kes on kinnitatud huvikooli direktori käskkirjaga
HUVIKOOLI õpilaste nimekirja ning selle tulemusena on ÕPPETEENUSE OSTJA sõlminud
käesoleva lepingu.
ÕPILANE alustab õpinguid huviringi(de)s.
Lepingu poolte õigused ja kohustused tulenevad Huvikooli seadusest, HUVIKOOLI
põhimäärusest ning käesolevast lepingust.

2.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Õppetöö toimub vastavalt huviringi tunniplaanile.
ÕPILASE pool huviringist puudutud osas aine täiend- või kordusõpet ei korraldata.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Õppeperiood algab 1. septembril ja kestab 31. maini.

Riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
ÕPPETASU
Huviringi õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga. Õppetasu ei
muudeta õppeperioodi kestel.
ÕPILASEL, kes ei ole vanuses 4-19 eluaastat või kelle elukoht on registreeritud mittelepingulises
omavalitsuses, kehtib kõrgem õppetasu.
Punktis 3.2 nimetatu ei rakendu väikelaste võimlemise huviringide õpilastele.
ÕPPETEENUSE OSTJA kohustub õppetasu tasuma kuu kaupa HUVIKOOLI poolt esitatud
andmete põhjal haridusameti koostatud arve alusel ja arvel näidatud kuupäevaks.
Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui ÕPILANE on puudunud haiguse tõttu järjest
vähemalt 14 kalendripäeva. Tasaarvelduse aluseks on ÕPPETEENUSE OSTJA kirjalik avaldus.
Avaldus tasaarvelduse tegemiseks huviringist puudumise kohta haiguse tõttu esitatakse koolile
kas paberkandjal või e-mailile nnm@nnm.edu.ee hiljemalt ühe kuu jooksul tervenemisest.
Hilisema avalduse alusel tasaarveldamist ei toimu.
Erandina tehakse tasaarveldus õppetasu osas juhul, kui õppetööd ei ole toimunud õpetaja
pikaajalise haiguse tõttu ning ÕPILANE ei ole seetõttu teenust saanud määratud mahus.
Kui ÕPPETEENUSE OSTJA ole arvel märgitud kuupäevaks õppetasu tasunud, on
HUVIKOOLIL õigus nõuda ÕPPETEENUSE OSTJALT viivist 0,05% tasumisele kuuluvast
summast iga viivitatud päeva eest.
ÕPILASE tundidest puudumine, v.a punktis 3.5. nimetatud juhul, ei vabasta õppetasu maksmise
kohustusest.
Kui ÕPPETEENUSE OSTJA ei ole tasunud õppetasu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab
kool võlgnikku kirjalikult võlgnevusest ning annab mõistliku tähtaja võla tasumiseks. Kui
kohustuse täitmise tähtajast on möödunud üle kahe kuu ning võlga ei ole tasutud, arvatakse
õpilane huviringist välja. Õppetasu arvestus toimub kuni õpilase huviringist väljaarvamiseni.
POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
HUVIKOOL kohustub:
võimaldama huvialaõppe kohast tegevust/õpet õppekavas määratud mahus;
kindlustama järelevalve ÕPILASE tegevuse ja ohutuse üle huvikoolis viibimise ajal;
esitama arve õppetasu kohta;

4.1.4.
4.1.5.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

teatama ÕPILASE huvikooli nimekirjast välja arvamisest;
informeerima ÕPPETEENUSE OSTJAT õppekorraldustest ja selle muudatustest ning õppetasust.
ÕPPETEENUSE OSTJA kohustub:
järgima HUVIKOOLI kodukorda ja teisi õppetöö korraldust reguleerivaid haldusakte;
tasuma õppetasu käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud korras;
teavitama HUVIKOOLI ÕPILASE elukohaandmete muudatustest;
ÕPILASE lahkumisel huviringist esitama kirjaliku avalduse paberkandjal või e-mailile
nnm@nnm.edu.ee vähemalt 30 päeva enne lahkumist, vastasel korral kohustub ÕPPETEENUSE
OSTJA maksma õppetasu terve kuu eest.

5.
LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
5.1.
Lepingu muudatused vormistatakse poolte kirjaliku kokkuleppena, mis on käesoleva lepingu lisa.
5.2.
Pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.
5.3.
Käesolev leping lõpeb:
5.3.1. ÕPPETEENUSE OSTJA poolt lepingu ülesütlemise avaldusega.
5.3.2. HUVIKOOLI algatusel ÕPILASE huviringist välja arvamisega:
5.3.2.1. kui ÕPILANE on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
5.3.2.2. huvikooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
5.3.2.3. õppetasu võlgnevuse korral üle kahe kuu.
5.3.3. huviringi või huvikooli lõpetamisel.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

LÕPPSÄTTED
Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele riigi õigusaktidega sätestatud korras.
Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt riigi
õigusaktidega sätestatud korras.
Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi
poolele jääb üks.
Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib õppeperioodi jooksul, kuni õpilase
väljaarvamiseni huvialaringist või õppeaasta lõpuni.
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