KOOLITUSLEPING
Üldtingimused
1. Lepingu ese
1.1 Nordiska Keeltekool (edaspidi – Kool) on kohustatud õpetada Õppijale rootsi keelt eesti, vene
või inglise keele baasil vastavalt ainekavadele vastava kursuse väljakuulutatud aegadel ning vastava
rühma tasemele (A1-C1) ja õppemahule.
1.2 Leping on sõlmitud konkreetsel Kursusel osalemiseks.

2. Õppetöö korraldus
2.1 Ühe täistaseme kursuse kestvus on reeglina 88-120 akadeemilist tundi. Õppetöö toimub vastava
kursuse väljakuulutatud aegadel. Akadeemilise tunni pikkus on 45 minutit, reeglina toimub kaks kuni
neli akadeemilist tundi korraga. Tundide aeg võib mõjuval põhjusel muutuda: sellised tunnid
toimuvad asendusajal vastavalt Poolte kokkuleppele. Kool ei võta vastutust vääramatu jõu tõttu ära
jäävate tundide eest.
2.2 Õppida on võimalik minigrupis (4-5 õppijat) või väikses tavagrupis (6-7 õppijat).
2.3 Koolil on õigus Kursuse algust edasi lükata kuni üks kuu, kui enne Kursuse algust on Kursusele
registreerunud õppijaid vähem, kui on vaja minigrupis õppetöö alustamiseks.
2.4 On võimalik ka kursusega liituda kursuse jooksul, kui õppegrupis on vabu kohti. Vajadusel viib
õpetaja tasemesobivustesti.
2.5 Individuaalõppe tunnid toimub kokkulepitud aegadel. Ajad lepitakse kokku tulevaks kuuks.
Reeglina toimub üks x 90 min või kaks x 60 min tundi nädalas. Õppetunni aega on võimalik edasi
lükata vähemalt 24 tundi enne tunni algust.
2.6 Avatud kursuse läbiviimise kohaks on õppeklass Rahvusraamatukogu hoones (Tõnismägi 2, 4.
korrus) või muu ruum.
2.7 Avatud kursuse lõpetamise tingimusteks on lõppülesande tegemine ja osalemine vähemalt 70%
tundidest.
2.8 Kursuse läbimise järel väljastatakse tunnistus vastava kursuse läbimise kohta ning antakse
soovitused järgneva koolituse läbimiseks või edaspidiseks iseseisvaks tööks.

3. Õppemaks
3.1 Kursusele registreerimiseks on Õppija kohustatud Kursuse eest tasuma Kursuse kirjelduses oleva
vähemalt 1. osamakse märgitud tähtajaks.
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3.2 Teised osamaksed makstakse ka märgitud tähtajadeks.
3.3 Kui peale esimest õppekorda Kursus Õppijale ei sobi, on tal õigus enne teist õppekorda
koolituslepingut üles öelda ja saada Kursuse eest makstud raha tagasi, va esimene õppekord.
3.4 Kui Õppija ei ole kokkulepitud kuupäevaks õppemaksu tasunud, on Koolil õigus nõuda viivist
0,05% tähtaegselt tasumata summalt kuni selle summa täieliku tasumiseni.
3.5 Kursuse õppemaksuses sisalduvad kõik õppematerjalid.
3.6 Kool ei kompenseeri Õppija tundisest puudumist, sõltumata sellise puudumise põhjustest.
3.7 Individuaaltundide eest on võimalik tasuda taseme eest või 5 korra x 90 min // 10 korra x 60 min
paketi eest.

4. Lepingu jõustumine ja lõppemine
4.1. Leping jõustub arvates sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni Kursuse lõpuni.
4.2 Kool võib mõjuval põhjusel Lepingu ühepoolselt üles öelda, eelkõige õppijate arvu langemisel
alla miinimumarvu.

5. Lõppsätted
5.1. Lepingust tõusvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel
kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.
5.2. Leping on koostatud eesti keeles ja kahes eksemplaris, millest üks jääb Koolile ja teine
Õppijale.
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