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1. Nutivõsu Huvikooli töökorraldus 
1.1 Nutivõsu Huvikool tegutseb Haridus- ja teadusministeeriumis kinnitatud õppekavade 
alusel lähtudes Nutivõsu Huvikooli põhikirjast ning erahuvikoolide tegevust reguleerivatest 
seadustest. 
1.2 Õppeaasta algab 01.09.2020.a. ja lõppeb 30.04.2021.a. 
1.3 Riiklikel pühadel ning talvevaheajal (21.12.2020.a. - 03.01.2021.a.) Nutivõsu Huvikooli 
tunde ei toimu ja neid tunde ei asendata.  
 
2. Esindaja ja Lapse õigused 
2.1 osaleda Nutivõsu Huvikooli ringides; 
2.2 saada teavet Nutivõsu Huvikooli tunniplaani ning töökorralduse kohta; 
2.3 saada ringijuhendajalt tagasisidet huviringi tegevuse ja Lapse arengu kohta. 
2.4 Peale esimest tunni külastust on õigus Esindajal Nutivõsu Huvikooli leping lõpetada 
järgmise tööpäeva jooksul, edastades kirjalikult vabas vormis avalduse lepingu lõpetamise 
sooviga e-aadressile kadri@nutiv6su.ee (nt. ringi mittesobivuse tõttu). 
 
3. Esindaja kohustub 
3.1 teavitama Nutivõsu Huvikooli oma kontaktandmete muutumisest e-aadressile 
kadri@nutiv6su.ee; 
3.2 tasuma olenemata lapse kohal käidud tundide arvust oktoober 2020 kuni aprill 2021 
Nutivõsu Huvikooli õppemaksu 25 eurot kuu;. 
3.3 Lapse lahkumisel Nutivõsu Huvikoolist edastama kirjalikult vabas vormis avalduse ringis 
käimise lõpetamise sooviga e-aadressile kadri@nutiv6su.ee hiljemalt jooksva kuu viimaseks 
päevaks, vastasel korral kohustub lapsevanem maksma õppetasu järgneva kuu eest. 
 
4. Nutivõsu Huvikooli õigused 
4.1 teha muudatusi ringide töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste 
toimumisaega ja toimumisviisi; 
4.2 Eesti Vabariigi poolt väljakuulutatud eriolukorras korraldada ringide töö distantsõppes; 
4.3 Rae valla poolsete ringitööd mõjutavate piirangute tõttu korraldada ringide töö kuni 
jooksva kuu lõpuni distantsõppes; 
4.4 õigust korrigeerida teenuste hindu 1 korda aastas, teatades Esindajale hinnatõusust 
vähemalt üks kuu ette; 
4.5 lõpetada leping, kui Esindaja ei ole kahe või enama kuu eest tasunud õppemaksu. 
 
5. Nutivõsu Huvikool kohustub 
5.1 lisama Lapse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) Nutivõsu Huvikooli õppuriks; 
5.2 informeerima Esindajat Huvikooli ringide muudatustest; 
5.3 võimaldama Lapse osavõttu ringi tegevusest; 
5.4 esitama õigeaegselt arve õppetasu maksmiseks; 
5.5 õpetaja puudumise tõttu tunni järele tegema või sobiva võimaluse puudumisel õppemaksu 
tasaarvestuse tegemiseks. 
 



6. Nutivõsu Huvikooli õppemaks ja tasumise kord 
6.1 Õppemaks on tasu huvitegevuse korraldamise eest. Õppemaks ei sisalda vahendite 
soetamise ja muid täiendavaid kulusid. 
6.2 Nutivõsu Huvikooli õppemaks 2020/21 õppeaastal on 25 eurot kuus; 
6.3 Nutivõsu Huvikooli õppemaks tuleb maksta tähtaegselt ning õppetasu ei sõltu Lapse 
tundides osaletud kordade arvust; 
6.4 Laste arengu- ja tugikeskus MTÜ saadab arve Esindaja e-posti aadressile jooksva kuu 
esimese nädala jooksul.   
 
7. Lõppsätted  
7.1. Käesolevat korda muudetakse vastavalt vajadusele või muudatustega seadusandluses. 

 


