Lepingutingimused
Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool (edaspidi Kool), keda esindab põhikirja alusel direktor
Kaari Sillamaa ja AVALDUSE esitanud lapsevanem/volitatud isik, sõlmivad alljärgnevaga
lepingu, kus kumbki pool nõustub täitma tingimusi järgmiselt:
Kool:
1. Õpilane võetakse 2019/2020 õppeaastaks Kooli õppima.
2. Õppeaasta algab 2019.aasta 15. sept. ja lõppeb 2020.aasta 31.mail.
Jõuluvaheaeg on 20. detsembrist 2019 kuni 5. jaanuarini 2020. a ning
Sügis- ja kevadkoolivaheaega ei peeta (õppetöö kestvus kokku 32 nädalat)
3. Kool kohustub:
3.1. korraldama õppetööd vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud
õppekavale ja Kooli poolt kehtestatud kodukorrale, mis on aluseks Kooli õppe- ja
kasvatustegevusele
3.2. võimaldama õpilasel õppida Avaldusel märgitud eriala(de)l
3.3. varustama õpilast õppetööks vajalike töövahendite ja materjalidega
3.4. edastama tasutud õppemaksu andmed elektrooniliselt Maksuametile vastavalt
seadusandluses määratud tähtaegadele.
4. Koolil on õigus:
4.1. sulgeda või mitteavada õpperühma, kui registreerunud ja õppetöös osalevaid
õpilasi on vähem kui kuus.
4.2. lõpetada Koolitusleping ühepoolselt ennetähtaegselt, kui Õpilane rikub tahtlikult
kooli sisekorraeeskirju või kui õppemaks on tasumata enam kui kaks kuud.
Lapsevanem/volitatud isik ja Õpilane:
5. Esitades avalduse soovitud erialale, nõustub täitma järgmiseid tingimusi:
5.1. kinnitab Avalduse registreerimistasuga
5.2. järgima Kooli õppe- ja kodukorda (Lepingu lõpus)
5.3. osalema õppetöös ja kooli poolt korraldatavatel üritustel (etendused, kontsertid
jne), teatades võimalikest puudumistest aegsasti oma rühma juhendaja telefonile
(SMS)
5.4. tasuma õppemaksu igakuiselt ette alates eelmise kuu 20. kuupäevast kuni uue
kuu 7.kuupäevani vastavalt erialale ettenähtud summas (õpetus Üldinfo lingis
Õppemaks)
5.6. esitama õppemaksu tasaarveldamiseks arstitõendi, kui õpilane on haiguse tõttu
puudunud kaks nädalat ja rohkem.
5.7. teatama soovist koolist lahkuda sellesisulise kirjaliku avaldusega, kusjuures
ettemaksu ei tagastata.
6. Õpilasel on õigus:
6.1. saada valitud erialal koolitust professionaalsetelt pedagoogidelt tunniplaanis
ettenähtud aegadel vastavaltkvaliteedi- ja ohutusnõuetele
6.2. saada õppemaksu soodustust teatud tingimustel (Üldinfo lingis Õppemaks)

6.3. Lõpetada leping ühepoolselt ennetähtaegselt, kui Kool rikub tahtlikult lepingus
sätestatut.
7. Võimalikud vaidlused lahendatakse vastavalt üldinimlikele headele tavadele ja
seadusandlusele.
8. Leping jõustub Avalduse esitamisel ja on sõlmitud tähtajalisena,
kehtides õppeaastal 2019 /2020.
Kaunite Kunstide Kooli Kodukord
1. Õpilane austab Kauneid Kunste ja nende loojaid, sest on ise samuti üks nende
hulgas!
2. Õpilane austab ka oma õpetajaid-juhendajaid, sest nemad soovivad oma teadmisi ja
oskusi temaga jagada!
3. Õpilane hindab oma grupikaaslasi ja lavapartnereid, siis hindavad nemad ka teda!
4. Õpilane ei vea oma näitetruppi/koorikollektiivi alt, puududes põhjuseta tähtsast
proovist või koguni etenduselt/esinemiselt.
5. Ta austab ka publikut ja annab endast alati parima!
6. Kui õpilane näeb oma kaaslast hädas, siis ulatab ta abikäe!
7. Õpilane ei lase oma grupis tekkida kiusu, pilkamist ja kadedust – kuita midagi sellist
märkab – astub vahele!
8. Ta püüab alati saada veel paremaks–nii elus kui laval!
9. Õpilane peab meeles,et iga roll näitemängus,olgu see kuitahes väike, kasvõi tekstitu,
on etenduse õnnestumiseks väga tähtis!
10. Õpilane peab meeles, et Kaunite-kool on ta sõber ja nii peab tema olema sõbraks ka
Kaunite-koolile!

