LEPING
Käesolev leping on sõlmitud ......... septembril 202.... Tallinnas.
Kadrioru Saksa Gümnaasium (edaspidi Kool), registrikood 75017610, keda esindab Kooli
direktor, kes tegutseb põhimääruse § 22 p 11 ja p 22 alusel ja lapsevanem ...............................
......................... isikukood .................................................., (edaspidi Õppeteenuse ostja) keda
koos ja ühiselt nimetatakse Poolteks, sõlmisid alljärgneva kokkuleppe:
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kokkuleppe eesmärgiks on sätestada tasulise pikapäevarühma kasutamise tingimused ja
poolte õigused ning kohustused.
Tasulise pikapäevarühma teenust osutatakse .... klassi õpilasele ..........................................
(edaspidi Õpilane), isikukood ...................................., kes on kinnitatud tasulise
pikapäevarühma õpilaste nimekirja.
1.2. Kooli eesmärk on tagada päevahoid I kooliastme õpilasele õppetundide järgsel ajal
vastavalt kooli poolt kinnitatud ajakavale.
1.3. Poolte õigused ja kohustused tulenevad Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusest ning
käesolevast kokkuleppest.
1.4. Pikapäevarühm tegutseb Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas aadressil Kivimurru 9.
2. PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS
2.1. Pikapäevarühm töötab kooli ruumides 02.09.2021-10.06.2022, esmaspäevast reedeni kell
13.00 – 16.00
2.2. Riigipühadel ja koolivaheajal pikapäevarühma ei tööta.
2.3. Tasulise pikapäevarühma kasutamise graafik moodustab lepingu lahutamatu lisa.
3. PIKAPÄEVARÜHMA ÕPPETASU
3.1. Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2017 määruse nr 33 „ Teenuse ja kauba
hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p
2 on tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 min.) õppetasu 1,15 eurot. Hinda ei muudeta

õppeperioodi kestel. (muudetud 10.05.2019 nr HA-4/32 KK-ga)
3.2. Teenuse ostja kohustub tasuma õppetasu arvel märgitud kuupäevaks.
3.3. Kui Õppeteenuse ostja ei ole punktis 3.2. ettenähtud kuupäevaks õppetasu tasunud, on
õigus nõuda Õppeteenuse ostjalt viivist tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest
(kui Tallinna Linnakantselei teeb vastava otsuse). Viivisarvestuse tingimused on sätestatud
VÕS § 113.
3.4. Õppetasu maksmata jätmisel on Koolil kohustus pöörduda Tallinna Haridusameti poole
avaldusega võlanõude edastamiseks kohtutäiturile kohtumenetluse alustamiseks.
4.POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1.KOOL kohustub:
4.1.1. võimaldama päevahoidu pikapäevarühma ajakavas määratud mahus;
4.1.2. kindlustama järelevalve Õpilase tegevuse ja ohutuse üle Koolis viibimise ajal;
4.1.3. informeerima Õppeteenuse ostjat õppe- ja töökorralduse ning õppetasude
muudatustest.
4.2. Õppeteenuse ostja kohustub:
4.2.1. järgima Kooli kodukorda ja Kooli õppetöö korraldust reguleerivaid haldusakte;
4.2.2. tasuma õppetasu käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud korras;
4.2.3. teavitama Kooli Õpilase elukoha andmete muudatustest;

4.2.4. esitama kooli direktorile avalduse Õpilase omal soovil tasulisest pikapäevarühmast
lahkumiseks vähemalt 14 päeva enne lahkumist.
5. KOKKULEPPE LÕPETAMINE
5.1.Käesolev kokkulepe lõpeb:
5.1.1. Õpilase tasulisest pikapäevarühmast väljaarvamisel Õppeteenuse ostja avalduse
alusel.
5.1.2. Kooli algatusel Õpilase tasulisest pikapäevarühmast välja arvamisega:
5.1.1. kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui üks kuu;
5.1.2. Kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
5.1.3. õppetasu võlgnevuse korral.
6. LÕPPSÄTTED
6.1. Kõik kokkuleppest tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi
seadusandluses sätestatud korras.
6.2.Kokkuleppes võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad Pooled vastutust vastavalt
kehtivale õigusaktidele.
6.3.Kokkulepe koostatakse kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest
kummalegi poolele jääb üks kokkuleppe eksemplar.

Poolte rekvisiidid:
Kool:
KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM
Gonsiori 38, 10128 Tallinn
Telefon: 6069633
e-post:ksg@ksg.edu.ee

Õppeteenuse ostja:
nimi:............................................................
aadress:............................., Tallinn ………
telefon: .......................................................
e-post: …………………………..………..
………………………...
lapsevanema allkiri

