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Õpilase ja erakooli pidaja vaheline leping

Leping nr […]

[…]. […] 2017. a., Tallinnas

MTÜ Kool 21. sajandil, registrikood 80053447 (edaspidi Kooli pidaja),  mida  esindab  seaduse  ja
põhikirja alusel juhatuse liige Alevtina Kornilova ühelt poolt ja [Õpilase nimi], isikukood […] (edaspidi
Õpilane), keda esindab seaduslik esindaja [Lapsevanema/eestkostja nimi], isikukood […] (edaspidi
Vanem), sõlmivad käesoleva, erakooliseaduse §-s 17 ette nähtud õpilase ja erakooli pidaja vahelise
lepingu (edaspidi Leping), alljärgnevas sisus.

1. Üldsätted

1.1. Lepinguga kohustub Erakooli pidaja andma Õpilasele õppekavale vastavat haridust ning Õpilane
kohustub järgima Erakooli pidaja õigusakte ja maksma õppemaksu.
1.2. Leping sõlmitakse õppekavaga kehtestatud ulatuses.
1.3. Lepinguga määratakse:
1.3.1. õpingute alustamise aeg;
1.3.2. õppetöö kestus;
1.3.3. õppetöö läbiviimise koht ja aadress;
1.3.4. õppemaksu suurus (summa) ja selle arvestamise meetod;
1.3.5. õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
1.3.6. õppemaksu tagastamise alused ja kord;
1.3.7. lepingu muutmise ja lõpetamise alused ja kord;
1.3.8. vaidluste lahendamise kord.
1.4. Lepingu kohustusliku lisana on vormistatud erakooliseaduse § 11 lõike 1 nõuetele vastav õppekava
(v.a ainekavad), mis on kättesaadav ka kooli veebilehel.
1.5. Lepinguga enesele võetud kohustuste süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest
vastutavad pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses.

2. Õpingute alustamise aeg

2.1. Õpilane alustab õpinguid [päev, kuu, aasta].

3. Õppetöö kestus

3.1. Õppetöö kestab põhikoolis kuni põhikooli lõpuni. Nominaalne õppeaeg põhikoolis on üheksa aastat.
3.2. Õppetöö kestab gümnaasiumis kuni gümnaasiumi lõpuni. Nominaalne õppeaeg gümnaasiumis on
kolm aastat.

4. Õppetöö läbiviimise koht ja aadress

4.1. Õppetöö läbiviimise kohaks on ruumid asukohaga Sõle tänav 40, 10317 Tallinn.
4.2. Vajadusel või õppetöö parema korraldamise huvides on Kooli pidajal õigus õppetööd korraldada
ka muudes asukohtades Tallinna linna piires, millest informeeritakse Õpilast eelnevalt.
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5. Õppemaksu suurus (summa) ja selle arvestamise meetod

5.1. Õppemaksu suurus 2017/2018 õppeaastal on 141.- eurot kuus, õppeaasta eest 1692.- eurot.
5.2. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul kooskõlas erakooliseaduse § 22 lõikele 6.
5.3. Kooli pidaja võib tõsta õppemaksu suurust kahe õppeaasta vahel, lähtudes erakooliseaduse § 22
lõikest 6.
5.4. Kooli astumisel tuleb Õpilasel või Vanemal lisaks õppemaksule tasuda ühekordne sissemakse 224.-
eurot, mis on mõeldud kooli inventari ja varustuse soetamiseks.

6. Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

6.1. Õpilane või Vanem tasub Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel õppemaksu Õpilase õiguse
eest õppida koolis.
6.2. Lisaks õppemaksule tasub Õpilane või Vanem koolis kasutatavate ja Õpilasega seotud
õppevahendite ja -materjalide ning õppekava väliste tegevuste, sh huvitegevuse ning õppekäikudega
seotud kulud. Samuti ei sisalda õppemaks üritustel, kontserditel, näitustel, etendustel jms osalemise
kulusid, mille eest Õpilane või Vanem tasub eraldi.
6.3. Õpilane või Vanem kohustub tasuma Kooli pidaja poolt igaks õppeaastaks kindlaks määratud
suuruses õppemaksu. Õppemaksu suuruse kehtestab Kooli pidaja üheks õppeaastaks erakooliseaduses
sätestatud tingimustel.
6.4. Õpilane või Vanem kohustub tasuma õppemaksu graafiku alusel, mis vormistatakse Lepingu lisana
iga õppeaasta kohta.
6.5. Lepingu alusel tasutav õppemaks tuleb Õpilasel või Vanemal tasuda pangaülekandega Lepingul
näidatud kontole.
6.5. Muude tasude tasumine toimub vastavalt täiendavatele kokkulepetele ja Kooli pidaja poolt esitatud
arvete alusel.
6.6. Õppemaksu tähtaegadest mittekinnipidamisel on Kooli pidajal õigus nõuda viivist
võlaõigusseaduses sätestatud maksimaalse määra ulatuses. Võlgnevuse tasumisel loetakse tasutuks
esmajärjekorras põhivõlgnevus ja seejärel viivis.
6.7. Kui Õpilasel või Vanemal on õppemaks tasumata kolme kuu summa ulatuses, siis Kooli pidajal on
õigus pöörduda kohtusse võla sissenõudmiseks ning algatada Lepingu lõpetamine, kui Õpilane või
Vanem ei ole Kooli pidajaga sõlminud eraldi kokkulepet võlgnevuse tasumiseks.

7. Õppemaksu tagastamise alused ja kord

7.1. Tasutud õppemaksu ei tagastata.
7.2. Lepingu ülesütlemisel Õpilase või Vanema poolt enne õppeaasta lõppu kuulub Õpilase või Vanema
poolt tasumisele õppemaksu igakuine osa täies ulatuses Lepingu ülesütlemise kuul ning ülesütlemisele
järgneval kuul proportsionaalselt Lepingu kehtivuse päevade arvuga ülesütlemisele järgneval kuul.

8. Lepingu muutmise ja lõpetamise alused ja kord

8.1. Käesolev Leping jõustub pärast selle allkirjastamist ja kehtib kuni Õpilase kooli õpilasnimekirjast
väljaarvamiseni seoses kooli lõpetamisega.
8.2. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning need jõustuvad pärast mõlema poole poolt
allkirjastamist või Kooli pidaja poolt määratud tähtajal.
8.3. Õpilasel ja/või Vanemal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda sõltumata asjaoludest, teatades
sellest kirjalikult vähemalt üks kuu ette.
8.4. Kooli pidajal on õigus Leping etteteatamiseta ennetähtaegselt mõjuval põhjusel üles öelda.
Käesoleva punkti tähenduses mõjuvaks põhjuseks on eelkõige asjaolu, et Õpilane või Vanem on
õppemaksu või muude tasude maksmisega viivituses rohkem kui kaks kuud ja pooled ei ole saavutanud
kokkulepet tasumisele kuuluva võla maksetähtaja pikendamiseks või maksmise kohustusest osaliselt või
täielikult vabastamiseks.
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8.5. Kirjalikus Lepingu ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: Õpilase
ja/või Vanema nimi ja isikuandmed, Lepingu lõppemise kuupäev, Lepingu ülesütlemise põhjendus.
Nimetatud nõuetele mittevastav ülesütlemine on tühine.

9. Vaidluste lahendamise kord

9.1. Kõik Lepingu täitmise, muutmise, lõpetamise või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated
tuleb esitada teisele poolele kirjalikus vormis Lepingus sätestatud e-posti aadressil. Muu informatsiooni
vahetus poolte vahel võib toimuda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
9.2. Pooled informeerivad üksteist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigist muudatustest
Lepingu kontaktandmetes.
9.3. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel, tõlgendamisel ja vaidluste lahendamisel kohaldatakse
Eesti Vabariigi õigust.
9.4. Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade
tavaliselt kasutatavast tähendusest. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Kooli pidaja
ning kooli juhtorganite poolt kehtestatud aktidest ja eeskirjadest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
9.5. Kui mõni Lepingu säte või selle rakendamine kuulutatakse või loetakse mis tahes põhjusel täielikult
või osaliselt õigustühiseks, kehtetuks või täitmisele mittepööratavaks, siis muudavad pooled Lepingut
vastavalt vajadusele, et Lepingu esialgne sisu ja eesmärk võimalikult suures ulatuses kehtima jääks. Kui
pooled ei saa Lepingut ülalnimetatud viisil muuta, siis loetakse õigustühine, kehtetu või täitmisele
mittepööratav säte kustutatuks, kusjuures kõik ülejäänud Lepingu sätted jäävad täielikult jõusse ja
kehtima.

10. Lõppsätted

10.1. Pooled kinnitavad, et Lepingu kõik sätted on poolte vahel läbiarutatud, need on pooltele
arusaadavad ja vastavad täielikult poolte tahtele.
10.2. Pooled lahendavad Lepingust tulenevad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
10.3. Käesolev Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest
kummalegi poolele jääb üks eksemplar. Lepingu allakirjutamise hetkest loetakse kehtetuks kõik
varasemad poolte vahelised Lepingu eseme osas sõlmitud lepingud ja kokkulepped.

11. Poolte allkirjad ja kontaktandmed:

Kooli pidaja: Õpilane või vanem:
Alevtina Kornilova, juhatuse liige
MTÜ Kool 21. sajandil [Õpilase või vanema nimi]
Registrikood: 80053447 Isikukood […]
Õismäe tee 16-20, 13511 Tallinn [Aadress]
Tel: 6579438 Tel: […]
E-post: hveg@hveg.tln.edu.ee E-post: […]
A/a EE08 2200 2210 1650 2614
Swedbank
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Õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu nr […] lisa

[…]. […] 2017. a., Tallinnas

Õppemaksu tasumise graafik

Poolte allkirjad:

Periood Tähtaeg Summa EUR

september

oktoober

november

detsember

jaanuar

veebruar

märts

aprill

mai

juuni

juuli

august


