
 

 

ÕPPEKORRALDUS  2021/ 2022 õppeaastal  

 

 Õppetöö toimub lühemate ja pikemate kursustena septembrist 2021 kuni mai lõpp/ juuni algus 2022.  
Kursuse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (45 min).  

 Kõigil õppijatel on jõuluvaheaeg 23. dets 2021 – 9. jaan 2022. Riigipühadel on kool suletud, õppetööd ei  toimu. 
Teiste koolivaheaegade kohta annavad infot õpetajad. 

 Õppetöö toimub vastavalt rühma tunniplaanile. Õpetaja puudumise tõttu ära jäävad tunnid viib läbi  
asendusõpetaja või toimuvad õpetajaga kokkuleppel ette või tagantjärele. 

 Muusikaosakonnas on kooli jm kontsertidel osalemine (esinemine, kuulamine-vaatamine) õppetöö osaks.  

 Keelekursuse lõpetaja saab JTEK tunnistuse, kui ta on osalenud vähemalt 80% kursuse kontakttundides, 
sooritanud vahetestid, iseseisva- ning lõputöö. Tunnistusi säilitatakse koolis üks aasta.  

K o o l i t u s l e p i n g   j a   õ p p e m a k s : 

 Kursustele registreerumisel sõlmitakse kooli pidaja (Pärnu Vabahariduskeskus SA) ja õppija/ õppija esindaja 
vaheline koolitusleping, milles on sätestatud poolte kohustused ja mille alusel esitatakse e-postiga arve. 
Korrektsed andmed (isikukoodid, telefoninumbrid, loetavad meiliaadressid) tagavad õppetööd puudutava info 
operatiivse edastamise. Andmete muutumisest palume koheselt kooli teavitada. Isikuandmeid töödeldakse 
IKS § 6 alusel. 

 Kui õppijal ei ole võimalik kursusel jätkata, palume esitada kirjaliku avalduse. Leping lõpetatakse avalduse 
esitamise kuu viimasel päeval. 

 Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib 
JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem, kursusetasu ei muudeta. 

 Tasumine toimub arve alusel vastavalt hinnakirjale ja koolituslepingule. Võimalik on tasuda täies ulatuses 
õppetöö alustamisel või võrdsetes osades õppeperioodi jooksul. Õppemaksu/ kursusetasu maksmisel märkida 
selgitusse arve number, õppija nimi ja õppegrupi nimetus (vt sõlmitud leping). 

 Tasutud õppetasu saab esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse § 26 
(täiskasvanutel ainult keeleõppe koolituskulu. Huvikoolis õppija koolituskulu, kui ta on selle tasumise 
kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 a vanune). Korrektselt esitatud õppija ja esindaja andmete (isikukoodid) alusel 
esitab JTEK info tasutud koolituskulude kohta MTA-le. 

 Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 179278: JTEK, kooli pidaja: SA Pärnu Vabahariduskeskus. 
Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis: nr 1128. 

Õ p p e t ö ö s t   p u u d u m i n e : 

 Kui õppija puudub tunnist mõjuval põhjusel (va haigestumine), teatada sellest hiljemalt 24 h enne tunni algust 
Stuudium keskkonnas oma õpetajale (https://janatrink.ope.ee); info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 
5626 4884 (ka SMS, õpilase nime ja rühmaga).  

 Vähem kui 24-tunnise etteteatamise korral pole koolil kohustust tundi järele teha. Puudutud tundide eest 
tagasimakset ei tehta ning ka õppetasu suurus tundidest puudumisel ei muutu. 

 Individuaalõppes tehakse mõjuval põhjusel puudutud tunnid järele kokkuleppel õppija ja õpetajaga (informeerida 
kooli kantseleid).  

 Kui õppijal ei ole pikemaajalise haiguse tõttu tundide järele tegemine võimalik, saab esitada avalduse (koos 
arstitõendi koopiaga) järgmise makseperioodi õppemaksusumma ümberarvestamiseks. 

 M u u d   r e e g l i d : 

 Info, mis on oluline kooli kõigile õppijaile, avaldatakse õppekeskkonnas Stuudium, kodulehel 
www.janatrinkerakool.ee,  teadetetahvlil ja kooli Facebook grupis. Kõik küsimused ja ettepanekud on oodatud 
kantseleis või e-aadressil info@janatrinkerakool.ee. 

 Üldise heaolu huvides kanname kooli ruumides vahetusjalatseid. 

 

Lugupidamisega, 

Pärnu Vabahariduskeskus SA, Jana Trink Erakool 
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