
RÜHT VÕIMLEMISKOOLI ÕPPELEPING 

  

1.ÕPPETÖÖ 

1.1. Õppeaasta algab 01. septembril ja lõpeb 31 mai.  

Õppe- ja kasvatustöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal 

ajal või väljaspool tööaega 46 nädala jooksul aastas Võimlemiskooli tingimustes ja 

individuaalplaanide järgi.  

1.2. Valdav enamus õppetööst viiakse läbi renditavates ruumides, mis asuvad Pärnus. 

Õppetöö parema korraldamise eesmärgil või häda-vajadusel võib Võimlemiskool muuta 

õppetöö toimumise aadressi Võimlemiskooli poolt kasutatavate ruumide ja asukoha 

piires. 

1.3. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, 

seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, 

treening-rühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste 

vanuselist koosseisu. Üleminek ühelt astmelt teisele toimub vastavalt õppekavale. 

 

2.ÕPPEMAKS 

2.1. Võimlemiskoolis on õppimine tasuline. Õppemaks ja õppetegevuse periood on  

01 september - 31 mai. Õppemaksu puudutav hinnakiri on avalikustatud Võimlemiskooli 

koduleheküljel (www.ryht.ee) 

2.2. Õppemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt esitatud arve alusel.  

2.3. Õppemaksu tasumise tähtajad on: 

2.3.1. Õppemaks tasutakse igakuiselt – jooksva kuu eest 15-ndaks kuupäevaks. 

2.3.3 Kui koolis õpivad ühest perest mitu last, siis tasuda igakuiselt iga pere 

järgneva lapse eest 25 % vähem 

2.4. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt  ettenähtud 

õppekavale. Õppemaks ei sisalda laagrite, varustuse ja võistlus tegevusega seotud 

kulusid. 

2.5. Õppetegevuse eest väljaspool treeningplaani sätestatud perioodi, tasutakse 

täiendavalt vastavalt õppetegevuses osalemisele. 

2.6. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja õppetegevuse perioodis 

kinnitab Võimlemisklubi Rüht juhatus. 

2.7. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul. 

2.8. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on Võimlemis Koolil õigus nõuda viivist 

0,2 % tähtaegselt tasumata õppemaksu summast iga viivitatud päeva eest 

2.9. Maksukohustus puudumisel: 

2.9.1. Kui õpilane puudub haiguse tõttu kuni 2 nädalat, siis maksukohustus ei 

muutu. 

2.9.2. Kui õpilane osaleb õppetöös vähem kui 2 nädalat, tuleb maksta 50% 

õppemaksust. Soodustus vaid  arstitõendi esitamisel.  

2.10. Majanduslikult vähekindlustatud perede lastel on võimalus taotleda 

liikmemaksu vähendamist. 

2.11. Õppemaksu ei tagastata, kui registreering lõpetatakse Õpilase esindaja 

algatusel või Õpilase süül seoses õppetöö rikkumisega. 

 

3.POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1.Õpilase õigused ja kohustused 

3.1.1. Õpilasel on kõik seaduse, Võimlemiskooli põhikirja, kodukorra ja teiste 

dokumentidega  antud õigused. 

3.1.2. Õpilane peab täitma seadusega, Võimlemiskooli põhikirja, kodukorra ja teiste 

dokumentidega õpilasele pandud kohustusi. 

3.1.3. Õpilane on Rüht Võimlemiskooli noorsportlane ja kohustub esindama 

võistlustel Rüht Võimlemiskooli. 

 



3.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused 

3.2.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma punktis 2.3.1  ettenähtud korras 

õppemaksu. 

3.2.2. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist 

muudatustest enda ja Õpilase isikuandmetes, mis on toodud Õppelepingu 

registreerimisvormil. 

3.2.3. Õpilase võib Võimlemiskoolist välja arvata Õpilase esindaja soovil. 

Sellekohase kirjaliku avalduse esitab Õpilase esindaja kahe nädala etteteatamise 

tähtajaga. 

3.2.4. Õpilase esindajal on õigus Võimlemiskoolile tasutud õppemaksu summad enda 

deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseadusele. 

3.2.5. Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase treening- ja võistluse 

tegevuse kohta. 

 

3.3. Võimlemiskooli õigused ja kohustused 

3.3.1. Võimlemiskool kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt EHIS - 

s (Eesti Hariduse Infosüsteemis) registreeritud õppekavale. 

3.3.2. Võimlemis koolil on õigus Õpilane Võimlemis Koolist välja arvata, kui 

Võimlemiskooli õpilane rikub süstemaatiliselt õppetööd, puudub põhjuseta 

õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kahe järjestikuse kuu õppemaks 

on tasumata. 

 

4. MUUD TINGIMUSED 

4.1. Võimlemiskooli põhikirja, ja teisi dokumente, millised panevad Pooltele 

kohustusi või annavad neile õigusi, käsitletakse registreeringu tingimusena. 

4.2. Punktis 4.1. nimetatud dokumendid on avalikustatud Võimlemiskooli 

koduleheküljel (www.ryht.ee). 

4.3. Punktis 4.1. nimetatud dokumentide muudatused avalikustatakse hiljemalt ühe 

nädala jooksul alates muudatuste tegemisest. 

4.4. Registreeringu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik kokkulepe. 

4.5. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse 

mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 

seadustele. 

  

5.LEPINGU KEHTIVUS 

5.1. Leping jõustub Rüht võimlemiskooli registreerimisvormi täitmise hetkest. 

5.2. Leping lõpeb võimlemiskooli lõpetamisel või: 

5.2.1. Õpilase välja arvamisega Võimlemisklubist vastavalt  käesoleva Lepingu 

punktile 3.3.2. 

5.2.2. Õpilase välja arvamisega Võimlemisklubist vastavalt käesoleva Lepingu 

punktile 3.2.3.  

5.2.3. Võimlemiskooli tegevuse lõpetamisel seaduse ja punktis 4.1. nimetatud 

dokumentidega ettenähtud tingimustel. 

5.3. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel 

tekkinud kohustuste täitmisest. 

5.4. Leping on koostatud kahes võrdses juriidilist jõudu omavas eksemplaris, 

millest Võimlemiskoolile ja Õpilase esindajale jääb üks eksemplar. 

 

 


