
HARIDUSLEPING NR __________ 

          00.00.2009.a. 

 

MTÜ Sakala Eragümnaasium, registrikood 80277268, mida esindab juhatuse liige Jekaterina 

Gridneva (edaspidi Eragümnaasium) ja Õpilase Nimi Perekonnanimi, isikukood 

_______________ (edaspidi Õpilane) seaduslik esindaja ema/isa Nimi Perekonnanimi, 

isikukood ____________ (edaspidi Esindaja), keda edaspidi nimetatakse Pool või koos Pooled, 

sõlmisid käesoleva hariduslepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 

 

1. Lepingu ese 

1.1. Käesoleva Lepinguga annab Eragümnaasium Õpilasele Lepingu lisas 1 ettenähtud 

õppekavale vastavat kesk / põhiharidust.   

1.2. Õpilane asub õppima  ____ klassi 31. augustil 2009.a.  

1.3. Õppetöö kestab augusti kuust kuni juuni kuuni (edaspidi õppeaasta). Õppeaastas on neli 

perioodi (õppeperiood).  

1.4. Õppetöö maht on määratud Lepingu lisas nr 1. 

1.5. Õppetöö toimub Sakala Eragümnaasiumis, aadressil Sakala 21, 10141 Tallinn. 

 

2. Õppemaks ja selle arvestamise, tasumise ja tagastamise kord 

2.1. Õppemaksu aasta suurust kehtestab ja kinnitab eragümnaasiumi nõukogu õppeaasta 

hinnakirjas.  

2.2. Õppemaks tasutakse neljas võrdses osas enne õppeperioodi algust (perioodimaks). 

Pooled võivad sõlmida perioodimaksu tasumise ajatamise kokkulepped.  

2.3. Õpilase õppetööst puudumisel õppemaksu ei tagastata.  

2.4. Õpilase pikaajalise haigestumise korral või muul mõjuval põhjusel õppetööst 

puudumisel üle kolme nädala järjest, Õpilasel on õigus saada individuaalseid õppetunde 

ulatuses, mis on vajalik õppekavale vastava õppetöö jätkamiseks. Õpilase pikaajaline 

haigestus või muul mõjuval põhjusel õppetööst puudumine peab olema tõendatud 

(arstitõend jne). 

2.5. Õpilasele individuaalsete õppetundide korraldamise eest on Eragümnaasiumil õigus 

nõuda täiendavat lisatasu vastavalt õppeaasta hinnakirjale.  

2.6. Õpilase õpingu katkestamisel Õpilase või Esindaja soovil tasutud perioodimaks kuulub 

tagastamisele: 

2.6.1.  100 % aasta õppeperioodi suurusest juhul, kui õpingute katkestamine on 

toimunud enne õppeperioodi algust; 

2.6.2. 50 % aasta õppeperioodi suurusest juhul, kui õpingute katkestamine on toimunud 

ühe nädala jooksul peale õppeperioodi algust. 

2.6.3. õpingute katkestamisel peale ühe nädala aja möödumist alates õppeperioodi 

alguse kuupäevast õppemaksu ei tagastata.  

2.7. Juhul, kui perioodimaksu tasumise osas on pooled sõlminud graafiku, siis õpingute 

katkestamisel vastavalt Lepingu punktile 2.6.2 perioodimaks tasutakse 50% ulatuses 

ning õpingute katkestamisel vastavalt Lepingu punktile 2.6.3 perioodimaks tasutakse 

täies ulatuses.  

2.8. Õppemaksu tagastamine toimub Eragümnaasiumi direktorile esitatud avalduse alusel. 

Õppemaks tagastatakse 30 päeva jooksul arvates avalduse esitamise kuupäevast. 

 

3. Poolte õigused ja kohustused 

3.1. Eragümnaasiumi õigused ja kohustused: 

3.1.1. Eragümnaasiumil on õigus kehtestada õigusaktid (eeskirjad, tunniplaanid jne), 

mis on Õpilasele ja seaduslikule esindajale siduvad käesoleva lepingu kehtivuse 

ajal. 



3.1.2. Eragümnaasium on kohustatud andma Õpilasele riiklikult tunnustatud õppekavale 

vastavat haridust Õppeaasta jooksul. 

3.1.3. Eragümnaasium on kohustatud Õpilase Eragümnaasiumi lõpetamisel väljastama 

Õpilasele haridust tõendava riikliku lõpudokumendi õigusaktides kehtestatud 

tingimustel ja korras. Eragümnaasiumil on õigus väljastada ka teisi haridust 

tõendavaid dokumente. 

3.1.4. Eragümnaasiumi on kohustatud võimaldama Õpilasele õppekirjandust kasutada 

tasuta riigieelarves selleks eraldatud toetuse ulatuses. Kui õppekirjanduse 

maksumus ületab riigieelarves selleks eraldatud toetust, siis Eragümnaasiumil on 

õigus nõuda selle eest lisa tasu.  

3.2. Esindaja õigused ja kohustused 

3.2.1. Esindajal on õigus saada teavet Õpilasele õppekavale vastava hariduse andmise 

kohta. 

3.2.2. Esindaja on kohustatud tasuma õppemaksu.  

3.2.3. Esindaja on kohustatud järgima Eragümnaasiumi poolt kehtestatud õigusakte. 

 

4. Poolte vastutus 

4.1. Rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel on pooltel õigus nõuda viivist 0,1% 

tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte 

rohkem, kui 20 % aasta õppemaksu suurusest. 

4.2. Õpilase poolt kooli kodukorra korduva rikkumise korral või kodukorra jämeda 

rikkumise korral on Eragümnaasiumil õigus nõuda leppetrahvi 200 EUR. Õpilase 

kodukorra rikkumisest teatab Eragümnaasium Esindajat hiljemalt järgmisel päeval.  

4.3. Eragümnaasium teatab Esindajat leppetrahvi rakendamisest kolme päeva jooksul 

arvates kodukorra korduvast või jämedast rikkumisest. Pooled nõustuvad, et käeolevas 

punktis nimetatud tähtaeg on mõistlik aeg leppetrahvi nõude esitamiseks.   

 

5. Lepingu kehtivus, muutmise ja lõppemise alused ja kord 

5.1. Käesolev leping koos lisadega jõustub selle allkirjastamisest ja lõpeb õppeaasta 

lõppemisel, pooltevaheliste lepinguliste kohustuste täitmisega või Lepingu 

ülesütlemisega poole poolt või lõppemisega Lepingus või õigusaktides sätestatud korras. 

5.2. Pärast õppeaasta lõppemist Leping loetakse sõlmituks ka järgmiseks õppeaastaks 

samadel tingimustel, kui pooled ühe kuu jooksul peale õppeaasta lõppemist ei avalda 

teistsugust tahet.  

5.3. Pooled võivad Lepingu lõpetada Poolte kirjalikul kokkuleppel ja seaduses sätestatud 

alustel. Leping lõpeb Õpilase poolt Eragümnaasiumi lõpetamisel. 

5.4. Lepingut on õigus muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. 

5.5. Pooltel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest Koolile kirjaliku 

ülesütlemisavaldusega. 

5.6. Eragümnaasiumil on õigus Leping ühepoolselt üles öelda mõjuvatel põhjustel, milleks 

on eelkõige: 

5.6.1. perioodimaksu tasumisega viivitamine üle ühe kuu peale õppeperioodi algust; 

5.6.2. kodukorra korduv jäme rikkumine (ilmub tundi joobeseisundis jne).  

5.7. Eragümnaasiumil on õigus lõpetada Leping Õpilase Eragümnaasiumist välja arvamisel. 

Eragümnaasiumist väljaarvamise tingimused kehtestab Eragümnaasiuminõukogu ning 

Esindaja kinnitab, et ta on tutvunud Eragümnaasiumist väljaarvamise tingimustega. 

Õpilase Eragümnaasiumist väljaarvamine toimub vastavalt erakooli põhikirjas sätestatud 

korrale.  

 

6. Vaidluste lahendamise kord 

6.1. Kõik käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte vahel 

läbirääkimiste teel. 



6.2. Läbirääkimiste teel vaidluste lahendamise ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused 

Harju Maakohtus. 

 

7. Lõppsätted 

7.1. Pooltevahelised käesoleva Lepinguga seotud teated peavad olema tehtud kirjalikult 

taasesitatavas vormis. Teated, mis on informatsioonilise iseloomuga võivad Pooled 

esitada suuliselt. Kõik teated mistahes vormis edastatakse teisele Poolele Lepingus 

märgitud kontaktandmete kaudu. 

7.2. Käesoleva Lepingu oluliseks ja lahutamatuks osaks Eragümnaasiumi õppekava 

(Lisa 1) ja hinnakiri (Lisa 2).  

7.3. Käesolev Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi 

Poolele jääb üks eksemplar. 

 

Poolte andmed: 

 

MTÜ Sakala Eragümnaasium    Nimi Perekonnanimi 

registrikood 80277268      isikukood _____________________ 

aadress Sakala 21, Tallinn    aadress _______________________ 

Tel. +3725076343     _____________________________ 

E-post: kate@sakalaera.ee     Tel. __________________________ 

www.sakalaera.ee      E-post: _______________________ 

 

 

______________________________    ______________________________ 

nimi, allkiri           nimi, allkiri 

 

mailto:kate@sakalaera.ee
http://www.sakalaera.ee/

