TASULISE TEENUSE MAKSMISE LEPING NR. _____________________
Jõgeva

„ _____“ ___________________ 20____ .a

Jõgeva Kunstikool, keda esindab põhimääruse alusel direktor Kaia Lukats (edaspidi Huvikool), ühelt poolt ning
õppur ____________________________________________________________________________ (edaspidi Õppur) ja tema
(õppuri ees- ja perekonnanimi)

seaduslik esindaja ___________________________________________________________________ (edaspidi Lapsevanem)
(lapsevanema ees- ja perekonnanimi)

teiselt poolt (edaspidi koos Pooled ja eraldi Pool), sõlmisid käesoleva tasulise teenuse maksmise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

3.

4.

1. Lepingu eesmärk
Lepingu eesmärk on tasulise teenuse osutamine, mis võimaldab Õppuril huvialase hariduse omandamist ja isiksuse igakülgset arengut
Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
2. Poolte kohustused ja õigused
2.1. Huvikool kohustub:
2.1.1.
võimaldama Õppuril tegeleda huvialaga vastavalt huvikooli seadusele, kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusele, Huvikooli põhimäärusele, õppekavale ja teistele õigusaktidele;
2.1.2.
kinni pidama Huvikooli hoolekogu ja Huvikooli omaniku seaduslikest otsustest ja korraldustest;
2.1.3.
andma Lapsevanemale informatsiooni õppekorralduse kohta Huvikoolis;
2.1.4.
tagama Õppuri tervise kaitse Õppuri Huvikoolis viibimise ajal.
2.2. Lapsevanem kohustub:
2.2.1.
täitma käeolevat Lepingut;
2.2.2.
tasuma õppetasu tulenevalt vastavast Jõgeva Vallavalitsuse korraldusest ja Jõgeva Linnavolikogu määrusest,
(avalikustatud Huvikooli kodulehel www.kunstikool.edu.ee) ning Jõgeva Linnavalitsuse poolt esitatud arve
alusel ettenähtud tähtajaks;
2.2.3.
teavitama koheselt Huvikooli kursusejuhendajat või direktorit Õppuri puudumisest või lahkumisest Huvikoolist;
2.2.4.
kandma materiaalset vastutust Õppuri käsutusse antud Huvikooli inventari eest ja Õppuri poolt ainelise kahju
tekitamise korral hüvitama selle Huvikoolile.
2.3. Õppur kohustub:
2.3.1.
täitma käesolevat lepingut, Huvikooli põhimäärust, kodukorda ja õppekava;
2.3.2.
osa võtma õppetööst ja kohusetundlikult täitma õppekavast tulenevaid õppeülesandeid;
2.3.3.
osalema Õppurile ettenähtud arvestustel ja hindamistel;
2.3.4.
esinema oma töödega näitustel nii Huvikoolis kui ka väljaspool Huvikooli.
2.4. Huvikooli õigused:
2.4.1.
Huvikoolil on õigus nõuda käeoleva lepingu täitmist;
2.4.2.
Huvikooli õppetegevuse ja Õppuri arengu nimel anda Õppurile korraldusi ja nõuda nende täitmist;
2.4.3.
Huvikooli ja Lapsevanemate koostöö paremaks korraldamiseks kutsuda vajadusel kokku Lastevanemate
koosolekuid;
2.4.4.
õppenõukogu otsusega kustutada Õppur Huvikooli nimekirjast ja lõpetada käesolev leping:
2.4.4.1. Õppuri Huvikooli lõpetamisel;
2.4.4.2. Õppuri õppetundidest põhjuseta puudumine ületab 50 % kahe õppeveerandi vältel;
2.4.4.3. Õppuri õpitulemused on mitterahuldavad kahe õppeveerandi vältel;
2.4.4.4. Õppur ei täida Huvikooli kodukorda ja /või eirab üldtunnustatud käitumisnorme;
2.4.4.5. tasulise teenuse maksmise võlgnevus ületab ühe kuu alates tasulise teenuse maksmise tähtajast.
2.5. Lapsevanema õigused:
2.5.1.
saada teavet koolikorralduse kohta Huvikoolis;
2.5.2.
osaleda Huvikooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valituna;
2.5.3.
Huvikoolis õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda Huvikooli hoolekogu,
õppenõukogu, direktori või Jõgeva Vallavalitsuse või riiklike järelevalveorganite poole.
2.6. Õppuri õigused:
2.6.1.
õppida vastavalt Huvikooli õppekavale ja tunniplaanile;
2.6.2.
valida õppimisel endale sobivaim õppevorm ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks Huvikoolis;
2.6.3.
saada teavet koolikorralduse ning oma õiguste ja kohustuste kohta Huvikoolis;
2.6.4.
osaleda õpilasesinduses, samuti moodustada ühinguid, klubisid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus
Huvikooli põhimääruses seatud eesmärkidega.
2.6.5.
saada õppekava läbimisel tunnistus, mis annab ülevaate õpitud ainetest ja õpitulemustest.
Lepingu muutmine ja lõpetamine
3.1. Lepingu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel või Huvikooli direktori käskkirja alusel, tulenevalt Õppuri õppeastme
ja/või õpperühma muutusest.
3.2. Lepingu lõpetamine toimub Lepingu punktis 2.4.4. nimetatud alustel või lapsevanema avalduse alusel.
Muud tingimused
4.1. Pooltevahelised teated edastatakse Lepingus märgitud aadressil, kas postiga või e-postiga, mille määrab Lapsevanem
käeoleva Lepingu sõlmimisel.
4.2. Õppetasu kuulub tasumisele septembrist kuni maini ja ei sisalda tasu õppepraktikate ja õppeväljasõitude eest.
4.3. Õppuri puudumisel õppetasu tagasiarvestust ei teostata.

Huvikool ___________________________ Õppur ___________________________ Lapsevanem_______________________________

5.

Lõppsätted
5.1. Lepingu nr ____________________Pooled peavad Lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea tavaga.
5.2. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel. Kui mõistliku
aja jooksul kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajas.
5.3. Leping kehtib kuni Poolte poolt endale võetud kohustuste kohase täitmiseni.
5.4. Õppetasu arvestamise aluseks on Huvikooli direktori käskkirjaga kinnitatud Õppuri õppeaste ja õpperühm.
5.5. Lepingu jõustumisel on õppetasu ühes kalendrikuus (septembrist maini, s.o 9 kuud): __________________________ eurot.
5.6. Leping jõustub alates „____“ ______________ 20____a ja on tähtajatu/tähtaegne kuni „____“ _______________ 20____a.
5.7. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Huvikoolile ja teine Lapsevanemale.

6.

Poolte andmed (edastatakse Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidamisele ametkondlikuks kasutamiseks):
6.1. Pool on kohustatud koheselt teist Poolt teavitama Lepingus alljärgnevalt märgitud kontaktandmete muutumisest.
ÕPPUR:
EES- JA PEREKONNANIMI
ISIKUKOOD
AADRESS SISSEKIRJUTUSE JÄRGI
(tänav, maja, linn/asula/vald, postiindeks)

ÕPPURI TELEFON
ÕPPURI E-POST
LAPSEVANEM:
EES- JA PEREKONNANIMI
POSTIAADRESS
(tänav, maja, linn/asula/vald, indeks)

TELEFON
E-POST
1.
2.
3.

Jõgeva Vallavalitsuse finantsosakond saadab e-posti olemasolul Lapsevanemale arved elektronkirjaga.
Kirjeldatud Lapsevanema e-posti aadressilt Huvikoolile saadetud kirju arvestatakse asjaajamises sarnaselt tavakirjadele.
Kirjeldatud e-posti aadressiga registreeritakse Lapsevanem Jõgeva Kunstikooli koduleheküljele kasutajaks, mis annab rohkem võimalusi info saamiseks.

KOOLITUSKULUDE MAHAARVAMISEKS ÕIGUSTATUD ISIK (andmed esitatakse maksuametile tulumaksu tagasiarvestuseks):
EES- JA PEREKONNANIMI
ISIKUKOOD
TÄIENDAV KONTAKTISIK (täitmine pole kohustuslik, kuid võib olla vajalik paremaks koostööks)
EES- JA PEREKONNANIMI
TELEFON

Jõgeva Kunstikool
reg.nr 75003306
Aia 40, 48304 Jõgeva
Tel 58836363 (direktor)
776 6551 (raamatupidaja)
E-post: jogeva@kunstikool.edu.ee

PANGAANDMED:
Jõgeva Vallavalitsus
Swedbank EE322200221039227633
SEB Pank EE181010220015212019
Arvete tasumisel märkida viitenumber

Olen teadlik ja NÕUSTUN käesolevas punktis kirjeldatud andmete edastamisega Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidamisele.
Huvikool ___________________________

Lapsevanem_______________________________

Leping on lõpetatud alates „_____“ ________________ 20____ a Lepingu punkti ____________________ alusel.
Kiirelt ja operatiivset lisainformatsiooni Jõgeva Kunstikooli kohta leiate internetist meie koduleheküljelt: www.kunstikool.edu.ee

