
 
 

 

LEPING 
NR. …….. 
 

…….... jaanuaril 2017. a., Tallinnas 
 
SA Avatud Kool registrikood 90012768, aadress Karjamaa 1, Tallinn 10416 (edaspidi „Kool“), mida             
esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige Helen Sabrak, isikukood 48108140325, ühelt poolt  
ja 
………………………………………………………………...., isikukood ………………………………...   
(edaspidi „Õpilane“), keda esindab seaduslik esindaja      
……………………………………………………….., isikukood ……………………………………..   
(edaspidi „Lapsevanem“), 
 
edaspidi eraldi nimetatud ka kui „Pool“ ja koos kui „Pooled“,  
 
Võttes arvesse, et: 
 
(a) 1. septembril 2017. a. alustab Kool tegevust põhikoolina erakooli vormis; ning 
(b) Lapsevanem on jõudnud veendumusele, et Kooli eesmärgid ning väärtused on sobivad           

Õpilasele hariduse andmiseks, 
 
sõlmivad käesoleva, erakooliseaduse § 17 ette nähtud õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu             
(edaspidi „Leping“), alljärgnevas: 
 
1. ÜLDSÄTTED 
 
1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Poolte õigus ja kohustusi seonduvalt Kooli poolt Õpilasele            

Kooli õppekavale vastava põhihariduse andmisel (edaspidi „Teenus“).  
1.2. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, Kooli poolt            

kehtestatud eeskirjad ja aktid ning käesolev Leping. Leping koosneb Lepingu tekstist, Lepingu            
lisadest ja Lepingu muudatustest. Lepingu tingimused laienevad ka kõigile Poolte vahel           
Lepingu alusel ja sellega seoses sõlmitud täiendavatele kokkulepetele, Lepingu muudatustele          
ja lisadele, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. 

1.3. Kooli õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud ja            
Kooli poolt kehtestatud põhikooli õppekava (edaspidi „Õppekava“). Õppekava on käesoleva          
Lepingu Lisa 1 ning edaspidi kättesaadav ka Kooli veebilehel.  

 
2. ÕPINGUTE ALUSTAMISE AEG JA ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMISE KOHT 
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2.1. Õpilane alustab õpinguid Avatud Koolis ……………………………….. klassis alates        
01.09.2017. a. 

2.2. Õppetöö läbiviimise kohaks on Karjamaa 1, Tallinn asuv koolihoone.  
2.3. Koolil on vajadusel või õppetöö parema korraldamise huvides õigus õppetööd korraldada ka            

muudes asukohtades Tallinna linna piires, millest Kool informeerib Lapsevanemat eelnevalt ja           
aegsasti.  
 

3. ÕPPETÖÖ KESTVUS 
 
3.1. Kool võimaldab Lepingu alusel Teenust kuni põhikooli kooliastme lõpuni. 
3.2. Põhikooli kooliastmed on esimene (1.-3. klass), teine (4.-6. klass) ja kolmas (7.-9. klass)             

kooliaste. Nominaalne õppeaeg Koolis on 9 (üheksa) aastat. 
 
4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
4.1. KOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
4.1.1. Kool kohustub Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel andma Õpilasele Õppekavale           

vastavat haridust. 
4.1.2. Kool taotleb erakooliseaduses ette nähtud tegevusloa, mis võimaldab Teenust osutada          

Lepingu punktis 3 toodud kestvuses. 
4.1.3. Kool loob õppimis- ja arengukeskkonna, mis vastab Õppekavas sätestatule ning lähtub Kooli            

põhikirjalistest eesmärkidest. Teave Kooli eesmärkide, väärtuste ja väärtuskasvatuse        
põhimõtete kohta on kättesaadav Kooli veebilehel.  

4.1.4. Kool kehtestab Kooli kodukorra ning teised Kooli sisekorraldust puudutavad aktid ning           
eeskirjad, mis on kättesaadavad Kooli veebilehel. 

4.1.5. Kool teeb koostööd Lapsevanemaga ja vajadusel Õpilase teiste pereliikmetega nii õpilase           
individuaalse arengu kui ka Kooli õppe- ja kasvatustöö arendamise eesmärgil. 

4.1.6. Kool arvestab õppemaksu ja muid Õpilasega seotud tasusid vastavalt Lepingu punktis 5            
sätestatule ning esitab Lapsevanemale sellekohaseid arveid. 

 
4.2. LAPSEVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
4.2.1. Lapsevanem loob Õpilasele vajaliku õppimis- ja arengukeskkonna. 
4.2.2. Lapsevanem tagab Õpilase nõuetekohase osalemise õppetöös ning Kooli kodukorrast ja          

teistest Koolis kehtivatest aktidest ja eeskirjadest kinnipidamise. 
4.2.3. Lapsevanem teeb Kooliga koostööd Õpilase individuaalse arendamise eesmärgil. 
4.2.4. Lapsevanem tasub Lepingu punktis 5 sätestatud tingimustel õppemaksu ning teisi Lepinguga           

või Poolte täiendavate kokkulepetega määratud tasusid ja kulusid. 
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4.2.5. Lapsevanem teavitab Kooli Õpilase erivajadustest enne Lepingu sõlmimist või nende hilisema           
ilmnemise korral esimesel võimalusel. 

4.2.6. Lapsevanem kinnitab Lepingu sõlmimisega oma nõusolekut alljärgnevas:  
4.2.6.1. Õpilast Koolis õppetöö eesmärgil või Õppekava ning õppeviiside arendamise eesmärgil          

fotografeeritakse või filmitakse. Avalikul otstarbel toimuvast fotografeerimisest ja        
filmimisest antakse Lapsevanemale alati ette teada ning soovi korral on sellest võimalik            
keelduda;  

4.2.6.2. õppetöö eesmärgil või Õppekava ning õppeviiside arendamise eesmärgil osalevad         
tundides külalised; 

4.2.6.3. õppetöö eesmärgil või Õppekava ning õppeviiside arendamise eesmärgil toimuvad         
õppekäigud Kooli asukohast välja; 

4.2.6.4. õppetöö eesmärgil või Õppekava ning õppeviiside arendamise eesmärgil annavad tunde          
külalisõpetajad. 

4.2.7. Juhul, kui Lapsevanem ei soovi, et Õpilast Koolis õppetöö eesmärgil või Õppekava ning             
õppeviiside arendamise eesmärgil fotografeeritakse või filmitakse, on tal õigus esitada Koolile           
vastavasisuline kirjalik avaldus. 

 
5. ÕPPEMAKS JA MUUD TASUD 
 
5.1. Lapsevanem tasub Koolile Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel tasu õpilase õiguse            

eest õppida Koolis (edaspidi „Õppemaks“). 
5.2. Lisaks Õppemaksule tasub Lapsevanem Koolis kasutatavate ja Õpilasega seotud         

õppevahendite ja -materjalide ning Õppekava väliste tegevuste kulud, mida ei kata riik või             
kohalik omavalitsus, sealhulgas, kuid mitte ainult, kulud koolivormile, individuaalsetele         
töövahendite, õppekava välisele huvi- või arendustegevustele, õppereisidele ja        
pikapäevarühmas osalemisele (edaspidi „Muud tasud“).  

5.3. Lapsevanem kohustub tasuma Kooli poolt igaks õppeaastaks kindlaks määratud suuruses          
Õppemaksu. Õppemaksu suuruse kehtestab Kooli juhatus Kooli põhikirjas ning seaduses          
sätestatud tingimustel, konsulteerides Kooli hoolekoguga. Koolil on õigus tõsta Õppemaksu          
kuni 10% aastas. Suuremas ulatuses on Koolil õigus tõsta Õppemaksu vaid Kooli hoolekogu             
nõusolekul.  

5.4. Õppemaksu suuruseks 2017/2018 õppeaastal on esimeses kooliastmes (1.-3. klass) 1320          
(üks tuhat kolmsada kakskümmend) eurot.  

5.5. Lapsevanem kohustub tasuma õppemaksu järgnevalt: 
5.5.1. ettemaksuna 2017/2018 õppeaasta eest 330 (kolmsada kolmkümmend) eurot tasub         

Lapsevanem ühe (1) nädala jooksul alates Lepingu allkirjastamisest; 
5.5.2. järgmistel õppeaastatel tasumisele kuuluva ettemaksu Kooli poolt kindlaksmääratud summas         

tasub Lapsevanem hiljemalt iga aasta viiendaks (5) juuliks; 
5.5.3. ülejäänud osa 2017/2018 õppeaasta Õppemaksust tasub Lapsevanem õppeaasta jooksul         
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igakuiste osamaksetega summas 99 (üheksakümmend üheksa) eurot alates 2017. a.          
septembrist kuni 2018. a juunini iga kuu 15. kuupäevaks; 

5.5.4. järgmistel õppeaastatel tasumisele kuuluva Õppemaksu vastava osa tasub Lapsevanem         
õppeaasta jooksul võrdsetes osades igakuiste osamaksetega Kooli poolt kindlaksmääratud         
summas alates vastava aasta septembrist kuni juunini iga kuu 15. kuupäevaks. 

5.6. Lepingu alusel tasutavate summade tasumiseks väljastab Kool Lapsevanemale arve         
vähemalt seitse (7) päeva enne arve maksetähtaja saabumist. Lapsevanem tasub arve           
seitsme (7) päeva jooksul arve kättesaamisest pangaülekandega arvel näidatud kontole. 

5.7. Muude tasude tasumine toimub vastavalt Poolte täiendavatele kokkulepetele ja Kooli          
kehtestatud hinnakirjale. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, tasub Lapsevanem Muude            
tasude eest igakuiselt Kooli poolt esitatud arvete alusel Lepingu punktis 5.6 sätestatud viisil.  

5.8. Tasutud õppemaksu ei tagastata. 
5.9. Lapsevanema poolt Lepingu ülesütlemisel kuulub Lapsevanema poolt tasumisele Õppemaksu         

igakuine osa täies ulatuses ülesütlemise kuu ning sellele järgneva kuu eest.  
 

6. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPETAMINE 
 

6.1. Käesolev Leping jõustub pärast selle allkirjastamist Poolte esindajate poolt ning Lepingu           
punktis 5.5.1 sätestatud ettemaksu nõuetekohast tasumist ja kehtib kuni Õpilase Kooli           
õpilasnimekirjast väljaarvamisega seoses Kooli lõpetamisega. Õpilase Koolist välja arvamine         
toimub Kooli direktori käskkirjaga.  

6.2. Pärast Lepingu allkirjastamist Poolte poolt, kuid enne Lepingu punktis 5.5.1 sätestatud           
ettemaksu tasumist tagab Kool Õpilasele koolikoha ettemaksu tasumise tähtaja, s.t. ühe (1)            
nädala jooksul. Kui Lapsevanem selle aja jooksul Lepingu punktis 5.5.1 sätestatud ettemaksu            
ei tasu, vabaneb Õpilasele tagatud koolikoht. Lepingu punktis 5.5.1 sätestatud ettemaksu           
hilisemal tasumisel võimaldab Kool Õpilasele koolikoha ning Leping jõustub üksnes vabade           
kohtade olemasolul ning Kooli vastaval Lapsevanemale antud kinnitusel. Lepingu         
mittejõustumisel Lepingu punktis 5.5.1 sätestatud ettemaksu mittetähtaegse tasumise tõttu ei          
vastuta Kool mis tahes Lapsevanemale tekkivate kahjude eest ning hilinenult tasutud           
ettemaks tagastatakse Lapsevanema poolt näidatud pangakontole. 

6.3. Enne Lepingu punktis 6.1 sätestatud tähtaja möödumist lõpeb Leping poolte kokkuleppega           
Lepingu lõpetamise kohta või Lepingu ülesütlemisega seaduses või Lepingus sätestatud          
alustel. 

6.4. Lepingut võib muuta, täiendada või lõpetada Poolte kirjaliku kokkuleppega. Lepingu          
muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning need jõustuvad pärast mõlema Poole poolt           
allkirjastamist või Poolte poolt määratud tähtajal. 

6.5. Lapsevanemal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda sõltumata asjaoludest, teatades          
sellest Koolile kirjalikult vähemalt üks (1) kuu ette. 

6.6. Koolil on õigus Leping etteteatamiseta ennetähtaegselt mõjuval põhjusel üles öelda.          
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Käesoleva punkti tähenduses loevad Pooled mõjuvaks põhjuseks eelkõige järgmisi         
asjaolusid: 

6.6.1. Lapsevanem on Õppemaksu või Muude tasude maksmisega viivituses rohkem kui kaks (2)            
kuud ja Pooled ei ole saavutanud kokkulepet tasumisele kuuluva võla maksetähtaja           
pikendamiseks või maksmise kohustusest osaliselt või täielikult vabastamiseks; 

6.6.2. Õpilane või Lapsevanem on oluliselt kahjustanud Kooli mainet. 
6.7. Koolil on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda Kooli tegevuse lõpetamise tõttu, teatades            

sellest Lapsevanemale vähemalt neli (4) kuud ette. 
6.8. Kirjalikus Lepingu ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:        

Õpilase ja Lapsevanema nimi ja isikuandmed, Lepingu lõppemise kuupäev, ülesütlemise alus.           
Nimetatud nõuetele mittevastav ülesütlemine on tühine. 

 
7. POOLTE VASTUTUS 
 
7.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise          

eest vastutavad pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja           
ulatuses. 

7.2. Poole poolt Lepingus sätestatud maksekohustuse täitmisega viivitamise korral on teisel Poolel           
õigus nõuda viivitanud Poolelt viivist 0,05 (null koma null viis) protsenti tähtaegselt tasumata             
summalt iga viivitatud päeva eest. Võlgnevuse tasumisel loetakse tasutuks esmajärjekorras          
põhivõlgnevus ja seejärel viivis. 

 
8. LÕPPSÄTTED 

 
8.1. Kõik Lepingu täitmise, muutmise, lõpetamise või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud          

teated tuleb esitada teisele Poolele kirjalikus vormis digitaalselt allkirjastatuna Lepingu punktis           
9 sätestatud e-posti aadressil. Muu informatsiooni vahetus Poolte vahel võib toimuda kirjalikku            
taasesitamist võimaldavas vormis.  

8.2. Pooled informeerivad üksteist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigist        
muudatustest Lepingu punktis 9 toodud kontaktandmetes.  

8.3. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel, tõlgendamisel ja vaidluste lahendamisel        
kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 

8.4. Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda Poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb            
sõnade tavaliselt kasutatavast tähendusest. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad        
Pooled Kooli poolt kehtestatud aktidest ja eeskirjadest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

8.5. 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             
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õigustühine, kehtetu või täitmisele mittepööratav säte kustutatuks, kusjuures kõik ülejäänud          
Lepingu sätted jäävad täielikult jõusse ja kehtima. 

8.6. Pooled kinnitavad, et Lepingu kõik sätted on Poolte vahel läbiarutatud, need on Pooltele             
arusaadavad ja vastavad täielikult Poolte tahtele. 

8.7. Pooled lahendavad Lepingust tulenevad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe          
mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.  

8.8. Käesolev Leping on koostatud 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest            
kummalegi Poolele jääb 1 (üks) eksemplar. Lepingu allkirjutamise hetkest loetakse kehtetuks           
kõik varasemad Poolte vahelised Lepingu eseme osas sõlmitud lepingud ja kokkulepped. 
 

9. POOLTE KONTAKTANDMED 
 
Kool: Lapsevanem: 
SA Avatud Kool Nimi: 

 
registrikood: 90012768 Isikukood:  

 
Karjamaa 1, Tallinn 10416 Aadress:  

 
Tel: 56625888 Tel:  

 
E-post: info@avatudkool.ee E-post: 

 
A/a: EE542200221059790946 A/a: 

 
 

 
 
SA Avatud Kool ……………………………………………. 
Helen Sabrak, juhatuse liige …………………………………seaduslik  
esindaja 
 
 
 
LISAD: 

1. Õppekava ülevaade 
2. Õpilase isikut tõendava dokumendi koopia; 
3. Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia; 
4. Õpilase tervisekaart  
5. Koolivalmiduskaart (väljastab lasteaed); 
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6. Väljavõte õpilasraamatust.  1

1 Nõutav, kui Õpilane astub 2. või 3. klassi. 
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