LEPING

Käesolev eelkooli (edaspidi huviring) teenuse kasutamise leping on sõlmitud Tallinnas,
„____"_______________________ a.
Tallinna Tõnismäe Reaalkool (edaspidi nimetatud kool), keda esindab kooli direktor Niina Sõtnik,
ning kes tegutseb põhimääruse alusel ühelt poolt ja teovõimeline õpilane, lapsevanem, eestkostja
või hooldaja, (edaspidi õppeteenuse ostja)……………………………….………….… teiselt poolt
(nimi)
(edaspidi

koos pooled), sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:

Õpilane…………………………………………………asub õppima TTRK eelkoolirühma.
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Huviringi õpilane arvatakse huviringi nimekirja õppeteenuse ostja avalduse alusel kooli direktori käskkirjaga ning sõlmitakse käesolev leping.
1.1. Kool määrab kindlaks õppekava läbimist toetava huviringi aine sisu ja mahu.
2. ÕPPETÖÖ KORRALDUS
2.1. Õppetöö toimub vastavalt huviringi tunniplaanile.
2.2. Õpilase pool huviringist puudutud osas aine täiend- või kordusõpet ei korraldata.
2.3. Huviringi õppeperiood on …......september 2017.a. – 30.aprill 2018.a.
2.4. Riiklikel pühadel ja koolivaheajal õppetööd ei toimu.
3. ÕPPETASU
3.1. Huviringi õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga. Õppetasu suurus eelkooliringis on 55 eurot kuus.
3.2. Õppeteenuse ostja kohustub õppetasu tasuma kooli poolt esitatud andmete põhjal haridusameti
koostatud arve alusel ja arvel märgitud kuupäevaks.
3.3. Kui õppeteenuse ostja ei ole ettenähtud kuupäevaks õppetasu tasunud, on koolil õigus nõuda
õppeteenuse ostjalt viivist 0,05 % tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.
3.4. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.
3.5. Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul, kui õpilane on puudunud haiguse tõttu järjest
vähemalt 14 kalendripäeva. Tasaarvelduse aluseks on õppeteenuse ostja või õpetaja avaldus.
Avaldus tasaarvlemise tegemiseks huviringist puudumise kohta haiguse tõttu esitatakse koolile hiljemalt ühe kuu jooksul tervenemisest. Hilisema avalduse alusel tasaarvlemist ei toimu.
3.6. Erandina tehakse tasaarveldus õppetasu osas juhul, kui õppetööd ei ole toimunud õpetaja pikaajalise haiguse tõttu ning õpilane ei ole seetõttu teenust saanud määratud mahus.
3.7. Õppetasu ei sisalda huviringis kasutatavate õppevahendite kulu.
3.8. Kui õppeteenuse ostja ei ole tasunud õppetasu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab kool
võlgnikku kirjalikult võlgnevusest ning annab mõisliku 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.
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 õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise
kaitse ringiteenuse kasutamise ajal.
4.1.3. informeerima õppeteenuse ostjat õppekorraldusest, 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 lepingu punktis 3 sätestatud korras;
4.2.3. teavitama kooli elukohaandmete ja e-posti aadressi muudatustest;
4.2.4. õpilase lahkumisel huviringist esitama kirjaliku avalduse vähemalt 30 päeva enne
lahkumist.
5. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
5.1. Lepingu muudatused vormistatakse poolte kirjaliku kokkuleppena, mis on käesoleva lepingu
lisa.
5.2. Pooltele on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.
5.3. Leping lõpeb õppeteenuse ostja poolt lepingu ülesütlemise avaldusega.
5.4. Leping lõpeb kooli algatusel õpilase huviringist välja arvamisega:
5.4.1. kui õpilane on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
5.4.2. kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
5.4.3. õppetasu võlgnevuse korral üle kahe kuu.
6.
LÕPPSÄTTED
6.1. Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele riigi õigusaktidega sätestatud korras.
6.2. Lepingus võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt riigi õigusaktidega sätestatud korras.
6.3. Leping on vormistatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi
poolele jääb üks.
6.4. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib õppeperioodi jooksul, kuni õpilase väljaarvamiseni huvialaringist.

Poolte rekvisiidid ja allkirjad
Tallinna Tõnismäe Reaalkool
(kool)

Aadress: Pärnu mnt. 50, 10119

...............................................................
(õppeteenuse ostja)

(isikukood)

Aadress……………………………….
Sihtnumber…………………………..

Tel/fax: 6440271
e-post: sekretar@ttrk.tln.edu.ee
sekretar.ttrk@gmail.com
Sekretar@ttrk.tln.edu.ee
ttrk@ttrk.tln.edu.ee

Telefon:………………….…..

allkiri: ……………………………

allkiri:………………………………

e-post: ……………………....

