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Täienduskoolituse õppekorralduse alused.

1. Õppekorralduse alused
1.1. Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad.
1.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on maaratletud:
1.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
1.2.2. õpingute alustamise tingimused;
1.2.3. õppekava nimetus;
1.2.4. õppekeel;
1.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
1.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;
1.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;
1.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
1.2.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide,
sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele,
kui need on kehtestatud.
1.3. Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.

2. Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord.
2.1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.
2.2. Otsustuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli juhataja.
2.3. Õpilane arvatakse koolist valja isikliku kirjaliku sooviavalduse pohjal voi õpilase ja kooli
vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on
täitnud õppekava täies mahus.
2.4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.
2.5. Kooli lopetamist tõendab kooli tunnistus.

3. Õpilaste õigused ja kohustused.
3.1. Õpilasel on õigus:
3.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
3.1.2. nõuda heatasemelist haridust;
3.1.3. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
3.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
3.2. Õpilane on kohustatud:
3.2.1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
3.2.2. osalema õppetöös;
3.2.3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

4. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste
andmise alused ja kord

4.1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vahemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
4.2. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.
4.3.  Õppetasu  makstakse  vastavalt  lepingule.  Igal  grupil  on  oma  maksetähtaeg.  Koolitusest
loobumisel mõjuva põhjuseta pärast käesoleva lepingu allakirjutamist, raha õpilasele ei tagastata.
Kui koolitus jääb ära koolitaja süül, tagastatakse õppijale raha mittekasutatud kuu eest.  Kõik
vaidlused  lahendatakse  Poolte  kokkuleppel.  Kokkuleppele  mittejõudmisel,  antakse  vaidlus
lahendamiseks Harju Maakohtule.


