Leping
Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool (edaspidi Kool), keda esindab põ hikirja alusel
direktor Kaari Sillamaa ja AVALDUSE esitanud Lapsevanem/Volitatud isik, sõ lmivad
käesoleva lepingu, kus kumbki pool nõ ustub tä itma järgnevaid tingimusi:
1. Õ pilane võ etakse 2020/2021 õ ppeaastaks Kooli õ ppima.
2. Õ ppeaasta algab 2020. aasta 15. sept. ja lõ ppeb 2021. aasta 31. mail.
Jõ uluvaheaeg on 23. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021. a ning
Sü gis- ja kevadkoolivaheaegu ei peeta (õ ppetö ö kestvus kokku 32 nä dalat)
3. Leping sõlmitakse tähtajaliselt lepingu punktis 2 sätestatud ajaperioodiks ning
lepingu sõlmimisega jõustub kohustus tasuda õppemaks, kas:
1. Punktis 2 sätestatud ajaperioodi eest kahes jaos kummagi semestri eel,
täies ulatuses ühekordse ja kohese tasumisega või
2. Punktis 2 sätestatud ajaperioodi jooksul igakuiste maksetega, mille
kuumaksete suurus fikseeritakse Lepingu sõlmimise päeval vastavalt
Kooli hinnakirjale. Õppemaksu tasumine toimub alates eelmise kuu 20.
kuupä evast kuni uue kuu 7. kuupä evani (õpetus Üldinfo lingis Õppemaks);
4. Kool kohustub:
1. korraldama õ ppetö ö d vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumis
kinnitatud õ ppekavale ja Kooli poolt kehtestatud kodukorrale, mis on
aluseks Kooli õ ppe- ja kasvatustegevusele (Lisa 1 Lepingu lõpus);
2. võ imaldama õ pilasel õ ppida Avaldusel mä rgitud eriala(de)l;
3. varustama õ pilast õ ppetö ö ks vajalike tö ö vahendite ja materjalidega;
4. õpilast/lapsevanemat/volitatud isikut teavitama esinemis- ja
peaproovide aegadest vähemalt kolm kuud ette, et õpilasel oleks võimalik
teha korrektuure oma teiste plaanide ja kohustuste osas kuupäevade
kattumisel;
5. edastama tasutud õ ppemaksu andmed elektrooniliselt Maksuametile
vastavalt seadusandluses mä ä ratud tä htaegadele.
5. Koolil on õ igus:
1. sulgeda võ i mitteavada õ pperü hma, kui registreerunud ja õ ppetö ö s
osalevaid õ pilasi on vä hem kui kuus mudilas- ja lavavõitlusrühmades ning
vähem kui kakskümmend teatrirühmades;
2. lõ petada Leping ü hepoolselt ennetä htaegselt, kui:
1. õpilane rikub tahtlikult kooli kodukorda (Lisa 1 Lepingu lõpus);
2. õppemaks on tasumata enam kui kaks kuud.

6. Esitades avalduse soovitud erialale, nõ ustuvad Lapsevanem/Volitatud isik ja/või
Õpilane tä itma jä rgmisi tingimusi:
1. kinnitama Avalduse registreerimistasuga;
2. jä rgima Kooli õ ppe- ja kodukorda (Lisa 1, Lepingu lõpus);
3. osalema õ ppetö ö s ja kooli poolt korraldatavatel ü ritustel (etendused,
kontserdid jne), teatades võ imalikest puudumistest aegsasti oma rü hma
juhendaja telefonile (SMS);
4. tasuma õ ppemaksu vastavalt lepingu punktis 3 sätestatud tingimustele;
5. esitama õ ppemaksu tasaarveldamiseks arstitõ endi, kui õ pilane on haiguse
tõ ttu puudunud kaks nä dalat või rohkem;
6. teatama Lepingu lõpetamise soovist keset õppeaastat sellesisulise
kirjaliku avaldusega
1. lepingu sõlmimise hetkel õppeaasta alguses. Õppemaksu
kohaldatakse seejuures vastavalt Õpilase õppeperioodile;
2. kaks kuud enne Õpilase õpingute lõpetamist, juhul, kui lepingu
lõpetamiseks on mõjuv isiklik põhjus (nt. kolimine teise linna) ja
kui Koolil ei ole hetkel Õpilase osalusega lavastus/projekt pooleli
ja esinemised tulemas. Õppemaksu kohaldatakse seejuures
vastavalt Õpilase õppeperioodile. Ettemaksu antud olukorras ei
tagastata;
3. kaks nädalat enne Õpilase õpingute lõpetamist, juhul, kui lepingu
lõpetamiseks on mõjuv tervislik põhjus (arstitõendi alusel).
Õppemaksu kohaldatakse seejuures vastavalt Õpilase
õppeperioodile. Ettemaksu antud olukorras ei tagastata.
4. Juhul, kui Leping lõpetatakse enne õppeaasta lõppu muudel
juhtudel kui Lepingu punktides 6.6.1-3 sätestatud tingimustel,
kuulub õppemaks tasumisele täies ulatuses vastavalt Lepingu
punktile 3. Ettemaksu antud olukorras ei tagastata.
7. Lapsevanemal/Volitatud isikul ja/või Õ pilasel on õ igus:
1. saada valitud erialal koolitust professionaalsetelt pedagoogidelt
tunniplaanis ettenä htud aegadel vastavalt kvaliteedi- ja ohutusnõ uetele;
2. saada õ ppemaksu soodustust teatud tingimustel (Üldinfo lingis
Õppemaks);
3. lõ petada leping ü hepoolselt ennetä htaegselt, kui Kool rikub tahtlikult
lepingus sä testatut.
8. Kõik Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt
ü ldinimlikele headele tavadele läbirääkimiste teel ja kokkuleppe
mittesaavutamise korral vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
9. Leping jõ ustub Avalduse esitamise hetkel ja on sõ lmitud tä htajalisena vastavalt
Lepingu punktile 2.

LISA 1.
Kaunite Kunstide Kooli Kodukord
1. Õ pilane austab Kauneid Kunste ja nende loojaid, olles ise samuti ü ks nende
hulgast!
2. Õ pilane austab oma õ petajaid-juhendajaid, sest nemad soovivad oma teadmisi ja
oskusi temaga jagada!
3. Õ pilane ei vea oma nä itetruppi/koorikollektiivi alt, puududes põ hjuseta tä htsast
proovist ja/võ i etenduselt/esinemiselt.
4. Õpilane ei lõpeta õpinguid perioodil, kus tema osalusega etenduse/kooriprojekti
valmimine on pooleli ja etendused/kontserdid tulemas (v.a. Lepingu punktis 6.6
sätestatud juhtudel)
5. Õ pilane hindab oma grupikaaslasi ja lavapartnereid, siis hindavad nemad ka
teda!
6. Õpilane austab publikut ja annab endast alati parima!
7. Kui õ pilane nä eb oma kaaslast hä das, siis ulatab ta abikä e!
8. Õ pilane ei lase oma grupis tekkida kiusu, pilkamist ja kadedust – kui ta midagi
sellist mä rkab – astub vahele!
9. Õpilane pü ü ab alati saada veel paremaks – nii elus kui laval!
10. Õpilasele määratakse roll etendustes vastavalt tema kogemustele ning on
põhjalikult kaalutud Kooli õpetajate-juhendajate poolt. Õpilane võtab igas
suuruses rolli kui head võimalust õppida.
11. Õ pilane peab meeles, et iga roll nä itemä ngus, olgu see kuitahes vä ike, kasvõ i
tekstitu, on etenduse õ nnestumiseks vä ga tä htis!
12. Õ pilane peab meeles, et Kaunite-kool on ta sõ ber ja nii peab tema olema sõ braks
ka Kaunite-koolile!

