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LEPING nr 6-3 

Tallinnas,                                                                                     

 

………………………………201...a. 

 

Tallinna Läänemere Gümnaasium, (edaspidi Kool) asukoht Vormsi 3, keda esindab 

põhimääruse alusel direktor Deniss Presnetsov ühelt poolt ning  lapse seaduslik esindaja, 

 

……………………………………………………………………...(edaspidi Lapsevanem) ja 

/lapsevanema ees- ja perekonnanimi/ 

 

Laps,……………………………………..................................................(IK......................................),   

/lapse ees- ja perekonnanimi/                   / lapse isikukood/ 

 

Lapse registrijärgne aardress ja postiindeks ........................................................................................... 

teiselt poolt, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevatel tingimustel: 

 

I Lepingu eesmärk 

Lepingu eesmärgiks on sätestada Kooli ja Lapsevanema suhted seoses lapse osalemisega Kooli poolt 

korraldatavas koolieelikute ettevalmistusrühma õppetöös. 

 

II Lepingu objekt 

Käesoleva lepingu alusel kohustub Kool andma Lapsele koolitust koolieelikute ettevalmistusrühma  

õppeprogrammis, vastavalt Koolis kehtivale õppekavale (4 tundi nädalas). Üks ettevalmistusrühma tund 

on 35 astronoomilist minutid. 

Laps kohustub omandama õppekava ning Lapsevanem maksma õppemaksu. 

 

III Õpingute toimumise aeg ja koht 

3.1. Õpilane alustab õpinguid lepingu punktis II näidatud alal  Oktoobril 2014.a. 

3.2. Õppetöö toimub Tallinna Läänemere Gümnaasiumis, Vormsi 3, 13913 Tallinn. 

3.3. Õppeperioodi pikkuseks on  seitse kuud (01.10.2014 – 30.04.2015), koolivaheaegadel õppetööd ei 

toimu.  

 

IV Õppemaks 

4.1. Õppemaksu suurus ühes kalendrikuus on 30 (kolmkümmend) eurot ning see kuulub tasumisele 

jooksval kuul hiljemalt 15. kuupäevaks (alus: Tallinna Haridusameti käskkiri 08.04.2014 nr HA-4/16). 

4.2. Lapsevanem peab tasuma õppemaksu igakuiste maksetena. 

4.3.Õppemaksu tasutakse ülekandega Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldusarvele, 

nende poolt esitatud arve alusel. Üldjuhul arve esitatakse lapsevanemale elektrooniliselt E-maili 

aadressile. Juhul kui ei ole E-maili aadressi, siis kool esitab Lapsevanemale arve paberikandjal. 

Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida Lapsevanema viitenumber, mis on ära märgitud 

arvel. 

4.4. Kool ei vastuta mittenõuetekohaselt vormistamisega Õppemaksete poolt põhjustatud arusaamatuste 

eest.  

4.5 Mõjuval pikaajalisel puudumisel (järjest kaks ja enam nädalat) õppemaks tasaarveldatakse 

järgneva (te) kuu (de) ga. 

 



V Poolte õigused ja kohustused 

5.1. Lapsevanemal on õigus ja kohustus: 

5.1.1.  kindlustada lapse osalemist õppetöös ning kasutada Kooli inventari ja muud vara Kooli  

            poolt kehtestatud korras; 

5.1.2  tutvuda õppekavaga ning esitada põhjendatud kirjalikke taotlusi õppetöö paremaks korraldamiseks; 

5.1.3  tundidest omavoliline puudumine ei vabasta Õppemaksu maksmise kohustusest; 

5.1.4. lõpetada käesolev leping mõjuva põhjuse olemasolul ja teatades sellest Koolile 

Lapsevanema kirjaliku nõusolekuga  vähemalt üks kuu ette; 

5.1.5  lepingu ennetähtaegne lõpetamine ei vabasta Lapsevanema kohustustest täita oma  Lepingust 

tõusetuvad kohustused, s.t. eelkõige õppemaksu tasumise kohustus (maksta tuleb jooksva kuu 

arve). 

5.2.   Koolil on õigus ja kohustus: 

5.2.1.  kehtestada õppekava, milles on fikseeritud õppe eesmärgid, õppetöö kestvus, 

õppeainete valikuvõimalused ja – tingimused ning nõuded õppetöös osalemise kohta; 

5.2.2.  tagada õppetöö kvaliteet, õppetööks vajalike õppevahendite olemasolu ja kättesaadavus  ning 

õppetöö toimumine vastavalt kehtestatud õppekavale ja tunniplaanile; 

5.2.3  kool asendab õpetaja tõttu ärajäänud õppetunni, kas nimetatud õpetaja poolt uuel ajal vastavalt 

kokkuleppele Õpilastega või Kooli direktori poolt määratud asendusõpetajaga tunniplaani alusel; 

5.2.4. lõpetada käesolev leping ühepoolselt, kui peale kirjalikku meeldetuletust Lapsevanemale ei ole 

õppemaksu mõjuva põhjuseta tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist. 

 

VI Lõppsätted 

6.1.  Käesolev leping jõustub allakirjutamise kuupäevast ning kehtib lepingus ettenähtud tähtajani. 

6.2.  Käesoleva lepingu täitmisel juhinduvad pooled seadusandlusest ning Koolis kehtestatud          

sisekorraeeskirjast; kodukorrast ja teistest Kooli tööd reguleerivatest õigusaktidest. 

6.3.  Käesolevast lepingust tulenevad lahkhelid lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. 

Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus. 

6.4.  Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest Koolile jääb üks ning Lapsevanemale 

teine eksemplar. 

 

VII Allkirjad ja isikuandmed 

 

Deniss Presnetsov 

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi direktor 

 

 

Vajalikud lapsevanema andmed, kes hakkab tasuma õppemaksu 

 

Lapsevanema ees-ja perekonnanimi                                                            

 

_________________________________________________ _____________________ 
          /allkiri/ 

 

 

isikukood ____________________________ 

kodune aadress ja postiindeks ________________________________________________________ 

e-maili aadress arve edastamise________________________________________________________ 

telefon  _____________________ 

 
 


