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Narva Õigeusu Gümnaasium 
 

Õppeleping nr  
 

Koostatud, sõlmitud ja allkirjastatud 21.08.2019 aastal NARVA linnas Eesti Vabariigis. 

OSAPOOLED: 
MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine, registrikood 80137902, asukoht: Grafovi tn. 4, 
Narva linn, 20308 Ida-Virumaa, keda esindab juhatuse liige ülempreester Vitaly Gavrilov 
(edaspidi „Koolipidaja) ja 
…………………………………………………………..., isikukood   
…………………………………… (edaspidi „Lapsevanem“) teiselt poolt sõlmisid käesoleva 
lepingu alljärgneva osas: 

§ 1. Lepingu terminid 

Lisaks käesoleva lepingu sissejuhatuse osa terminitele käesolevas lepingus kasutatakse 
järgmised mõisted: 
1.1 „Kool“- Koolipidajale kuuluv „Narva Õigeusu Gümnaasium“ - nimeline õppeasutus, mis 

on registreeritud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi registris ning mis 
toimib Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi õppe läbiviimiseks loa alusel; 

1.2 „Osapooled“- Koolipidaja ja Lapsevanema ühine nimetus kui käesoleva lepingu osalised; 
1.3 „Õpilane“- isik, kelle õppeks Lapsevanem sõlmis käesoleva lepingu Koolipidajaga ning 

kellele Koolipidaja on kohustatud andma haridust mahus, mis on ette nähtud käesoleva 
lepinguga. 

 
§ 2. Lepingu objekt 
 
2.1 Käesoleva lepingu alusel Õpilaseks on alljärgnev isik: 
 
Nimi, perekonnanimi Isikukood Aadress 
   

 
kelle jaoks käesoleva lepingu „Lapsevanema“ nimeline osapool on seaduslik esindaja, 
täpsemalt isik, kes alljärgnevas tabelis on märgitud tähega „X“: 
 
Lapsevanem  
Hooldaja  
Eestkostja  

 
2.2 Käesoleva lepingu alusel Koolipidaja tegutsedes Lapsevanema volituse alusel on 
kohustatud andma Õpilasele haridust, mis vastab Kooli õppekavale mahus, mis on märgitud 
alljärgnevas tabelis tähega „X“: 
 
Põhiharidus, mis kehtib Eesti Vabariigis alates 1. klassist  
Kesk- (gümnaasiumi) haridus, mis kehtib Eesti Vabariigis alates 10. klassist  

 
Lapsevanem on kohustatud maksma õppemaksu Õpilase õppimise eest ning täitma oma teisi 
kohustusi, mis on ette nähtud käesoleva lepinguga. 
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2.3 Õpilase Koolis õppimise algus on iga kalendriaasta 1. september.  
2.4. Õpilase koolitundide algus ja lõpp määratakse vastavalt tunniplaanile, mis kinnitatakse 
direktori poolt. Õpilase nädala õppekoormus määratakse vastavalt kooli õppekavale.  
2.5. Õpilase õppeprogrammi kestvus Koolis on iga kalendriaasta jooksul 175 päeva käesoleva 
lepingu kehtivuse  piires. Õppeaasta hõlmab endas 10 kuud. Kui käesoleva lepingu raames 
Õpilane peab saama põhi- või kesk- (gümnaasiumi) haridust täismahus, siis nominaalaeg 
põhikoolis kestab 9 aastat, nominaalaeg Kooli gümnaasiumis - 3 aastat. Õppeaasta kordamine 
reglementeeritakse Eesti Haridus- ja Teaduministeeriumi ministri poolt Kooli pedagoogide 
nõukogu otsuse alusel.  
2.6 Põhiõppetöö Õpilasega toimub Koolis aadressil: Grafovi 4, Narva, Eesti Vabariik. 
2.7 Õpilase Kooli õppemaksu määr käesoleva lepingu sõlmimise hetkeks on välja toodud 
käesoleva lepingu Lisas 2. 
 
§ 3. Koolipidaja kohustused  

3.1 Kinnitama õppemaksu suurus Kooli pidaja otsusega igal aastal vähemalt kolm (3) kuud 
enne õppeaasta algust.  
3.2 Õpetama Õpilast Koolis põhikooli ja gümnaasiumi riiklikul õppekaval põhineva Kooli 
õppekava alusel mahus, mis on välja toodud käesoleva lepingu 2.2 punktis, lisaks sellele 
kontrollima Õpilase hariduse kvaliteeti; 
3.3 Viima läbi Õpilasega kasvatustööd õigeusu traditsioonides; 
3.4 Kujundama Koolis tervislikku moraalset ja psühholoogilist õhkkonda; 
3.5 Vastutama Õpilase turvalisuse eest Kooli õppeprotsessi ja klassiväliste ürituste ajal; 
3.6 Üksikasjalikult informeerima Lapsevanemat Õpilase edusammudest, käitumisest, 
komblusest; 
3.7 Üksikasjalikult informeerima Lapsevanemat klassväliste ürituste sisust, kuupäevadest ja 
eesmärkidest, kus osaleb Õpilane; 
3.8 Kasutama Lapsevanema käest saadud raha, mis on sätestatud käesoleva lepinguga ainult 
õppekasvatuse- ja tegevuse protsessi ülalpidamiseks ja õpetajate täiendavaks palgakuluks 
ning üürikuluks; 
 
§ 4. Lapsevanem on kohustatud 

4.1 Maksma õppemaksu Õpilase Koolis õppimise eest mahus ja tingimustel, mis on sätestatud 
käesoleva lepinguga. 
4.2 Maksma õppemaksu Õpilase Koolis õppimise eest igakuiselt jooksva kuu 25. kuupäeval 
mahus, mis on sätestatud käesoleva lepingu 2.7 punktiga ning arvestades käesoleva lepingu 
3.1, 5.5. punkte. 
4.3 Maksmise viivituse puhul Koolis Õpilase õppimise eest tasuma viivist iga viivitatud päeva 
eest. Viivise arvutus algab 10. kuupäeval sellel kuul, mis järgneb kuule, kuna pidi toimuma 
õppemaksu maksmine Õpilase Koolis õppimise eest; viiviseid käesoleva lepinguga sätestatud 
kuupäeval 0,1% ulatuses maksmata õppemaksust iga viivitatud päeva eest.  
4.4 Õppemaksu Õpilase Koolis õppimise eest tuleb sisse maksta pangaülekandega 
Koolipidaja arvele: EE752200221018306384 Swedbank. 
4.5 Looma e-Koolis oma kasutaja konto ja vähemalt 2 korda nädalas jälgida e-Kooli kaudu 
Õpilase õppetulemusi ning kooli poolt edastatavat infot. 
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4.6 Kontrollima ja tagama, et Õpilane täidaks koolikohustust, kombekohasel viisil osaleks 
Kooli õppetöös, ei hilineks koolipäeva algusele ja/või Kooli klassivälistele üritustele. 
Järjepidevat kontrolli Õpilase eest Koolis teostatakse Õpilase klassijuhataja poolt. Õpilase 
kodukorra reeglite rikkumine fikseeritakse e-päevikus ning sellest teatatakse Lapsevanemale.  
4.6 Informeerima Kooli Õpilase mittetuleku põhjusest ja ajutisest võimatusest osaleda Kooli 
õppetöös. 
4.7 Osalema lapsevanematele mõeldud koosolekul Koolis, kohtuda Õpilase pedagoogide ja 
klassijuhatajatega nende esimesel nõudel. 
4.8 Tagama, et Õpilasel oleks olemas kõik vajalikud asjad osalemiseks Kooli õppetöös, 
sealhulgas töövihikud, kantseleitarbed jne. 
4.9 Teavitama kirjalikult Kooli direktorit oma kavatsusest panna Õpilast teise kooli mitte 
hiljem kui 3 kuud enne uue õppeaasta algust. Käesoleva lepingu eelmise lauses sätestatud 
teatamise kohustuse rikkumise puhul Lapsevanem on kohustatud maksma Koolipidajale 
lepingutrahvi kuumakse suuruses Õpilase Koolis õppimise eest. 
4.10 Hüvitama varalist kahju, mis oli tehtud Lapsevanema või Õpilase poolt Kooli varale, 
õpikutele, samas ka kahju, mis on tekkinud Kooli maine kahjustamisest. 
4.11 Lapsevanem annab nõusoleku Õpilase õpetamiseks kristliku õppimise alusel ja 
osalemiseks Jumalateenistustes ning motiveerib teda selleks. 
 
§ 5. Koolipidaja õigused 

5.1 Kvaliteetse õppeprotsessi tagamiseks Koolis valida kvalifitseeritud ja pädev kaader. 
5.2 Määrata Õpilase õppetöö õppekoormust ja õppeplaani juhindudes põhikooli ja 
gümnaasiumi Riikliku õppekava nõuetest, samuti Eesti Vabariigi Haridus- ja 
teadusministeeriumi normatiivsetest aktidest. 
5.3 Määrata Õpilase tunniplaani ja päevakava Koolis. 
5.4 Määrata Õpilase Kooli vaheaegade toimumist Haridus- ja teadusministri määruse ja Kooli 
õppekava alusel. 
5.5 Määrata õppemaksu soodustus ja anda õpilasstipendium. 
5.6 Võtta vastu õpilast Kooli katseajaks kuni ühe õppeperioodini.  
5.7 Lõpetada käesolev leping, kui 
5.7.1 õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust Koolis või rikub korduvalt 
kodukorda; 
5.7.2 õpilane või õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on kahjustanud Kooli maine; 
5.7.3 õpilane ei soovi ja tal puudub valmidus hariduse omandamisel säilitada rahuldavat 
õppeedukust; 
5.7.4 õppetasu maksmisega on viivitatud rohkem kui 3 kuud arvates õppetasu maksmise 
tähtpäevast ja Koolile ei ole esitatud õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja põhjendatud 
avaldust õppetasu maksmise tähtaja pikendamiseks või õppetasu maksmise kohustusest 
osaliselt või täielikult vabastamiseks, või kui selline avaldus on jäetud rahuldamata; 
5.7.5 õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei 
ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia. 
5.8 Vanema kirjaliku motiveeritud taotluse puhul on Koolipidajal õigus: 
5.8.1 pikendada võlgnevuse maksmist Õpilase Koolis õppimise eest; 
5.8.2 vormistada võlgnevuse järelmaksu Õpilase Koolis õppimise eest; 
5.8.3 pikendada õppemaksu maksmist Õpilase Koolis õppimise eest; 
5.8.4 vormistada õppemaksu järelmaksu Õpilase Koolis õppimise eest; 
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5.8.5 vähendada viiviste suurust ebakorrektse õppemaksu maksmise puhul Õpilase Koolis 
õppimise eest või loobuda viiviste määramisest, mis on ette nähtud käesoleva lepinguga; 
5.8.6 muuta õppemaksu maksmise tähtajad Õpilase Koolis õppimise eest. 
 
§ 6. Lapsevanema õigused 

6.1 Tutvuda Kooli õppe-, majapidamis- ja finantstegevuse järelevalve tulemustega. 
6.2 Lastevanemate üldkoosolekul saada Kooli direktori poolt aruanded Kooli finantsvahendite 
kasutamise kohta, mida Kool saab õppemaksudest. 
6.3 Teha oma ettepanekuid seoses Kooli klassivälise õppetegevuse korraldamise ja 
temaatikaga. 
6.4 Raske majandusolukorra puhul taotleda õppemaksu Õpilase Koolis õppimise eest ajutist 
vähendamist. 
6.5 Lapsevanemal on õigus saada tagasi jooksva õppeaasta õppemaks Õpilase Koolis 
õppimise eest juhul, kui 
6.5.1 Kool ei ole täitnud Õpilase õpingutele vastavat käesoleva lepinguga sätestatud 
õppekava; 
6.5.2 Kool ei ole välja töötanud käesoleva lepingu ja Kooli õppekavaga sätestatud Õpilase 
õppekoormuse mahtu. 
6.6 Lapsevanemal on õigus õppemaksu osa hüvitusele Eesti Vabariigi seaduste alusel. 
6.7 Üles öelda käesolevast lepingust kirjalikult ette teatades Koolipidajat vähemalt 3 kuud 
enne, kui Kool 
6.7.1 ei täida õppekava Õpilase õpetamises; 
6.7.2 ei tööta välja Õpilase õppekoormuse mahtu vastavalt käesolevale lepingule ja Kooli 
õppekavale; 
6.7.3 rikub oluliselt muid kohustusi, mis on sätestatud kas käesoleva lepingu või muude 
seadustega. 
6.8 Kirjalikult teavitades Koolipidajat vähemalt 3 kuud ette viia Õpilast üle teise õppeasutusse 
õpingute jätkamiseks esitades Kooli direktorile vastavad kinnitavad dokumendid. Juhul, mis 
on sätestatud käesoleva lepingu eelmise lauses, leping lõpeb automaatselt, kuid Lapsevanem 
on kohustatud maksma maksmata jäänud õppemaksu osa selle ajavahemiku eest, kui Õpilane 
külastas Kooli kuni teise õppeasutusse ülemineku hetkeni edaspidiste õpingute jätkamiseks.  
 
§ 7. Lepingu lõpetamine ja muutmine 

7.1 Koolipidaja võib üles öelda käesolevast lepingust kirjalikult ette teatades Lapsevanemat 2 
kuud ette juhul, kui Lapsevanem ei järgi käesoleva lepingu ühte või mitu tingimust. 
7.2 Koolipidaja võib üles öelda käesolevast lepingust ning lõpetada Õpilase õpetamist 
kirjalikult ette teatades Lapsevanemat 2 kuud ette juhul, kui Õpilane süstemaatiliselt rikub 
Narva Õigeusu Gümnaasiumi Kodukorda ja Põhikirja.  
7.3 Käesoleva lepingu muutmine toimub motiveeritud osapoole kirjaliku taotluse alusel. 
Käesoleva lepingu osapool, kes on saanud lepingu muutmise taotluse, on kohustatud läbi 
vaatama antud taotlust 15 päeva jooksul ning selle aja jooksul teatama kirjalikul kujul teisele 
osapoolele oma otsust. Taotluse kinnitamise puhul käesoleva lepingu muutmise osas 
käesolevat lepingut peetakse muutunuks alates ülaltoodud positiivse otsuse vastuvõtmise 
hetkest. Kui mainitud otsusel puudub kuupäev, siis käesolev leping on muudetud alates sellest 
hetkest, kui taotlev osapool on saanud positiivse otsuse teise osapoole käest.  
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7.4 Käesoleva lepingu lõpetamise järel Õpilase isiklikud dokumendid antakse üle 
Lapsevanemale Kooli direktori poolt 10 päeva jooksul käesoleva lepingu lõpetamise hetkest.  
 

§ 8. Lõplikud sätted 

8.1 Käesolev leping jõustub alates allkirjastamise hetkest. 
8.2 Käesoleva lepingu mõlemad osapooled on kohustatud teatama teist osapoolt 
nime/nimetuse ja/või aadressi muutmisest. 
8.3 Koolipidaja on kohustatud koheselt teatama Lapsevanemat Kooli üleandmisest teisele 
koolipidajale. 
8.4 Käesoleva lepingu osapooled on kohustatud koheselt teatama teist osapoolt juhul, kui on 
toimunud kontaktandmete muutmine, mis on sätestatud 10.1 ja 10.2 punktidega.  
8.5 Lapsevanem on kohustatud koheselt teatama Kooli direktorit, kui tal võetakse ära 
vanemaõigused või on algatatud protsess vanemaõiguste äravõtmise osas. 
8.6 Osapoolte suhted, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, reglementeeritakse kehtiva 
seadusandlusega. 
8.7 Vaidlused, mis on tingitud käesolevast lepingust ja/või on seotud sellega, lahendatakse 
läbirääkimiste teel. Juhul, kui vaidluse lahendamine ei õnnestu, vaidluse lahendamises 
huvitatud osapool annab antud vaidlust edasi Viru maakohtusse edaspidiseks vaidluse 
lahendamiseks. 
8.8 Mõlemapoolse nõusoleku puhul osapooled võivad täiendada käesolevat lepingut vajalike 
lisade või muudatustega mis astuvad jõusse, kui nad on koostatud kirjalikult ning 
allkirjastatud mõlema osapoole poolt. 
8.9 Käesoleva lepingu teksti igasugused parandused ja täiendused peetakse kehtivateks, kui 
nad on kirjalikult allkirjastatud käesoleva lepingu mõlema osapoole poolt iga eraldi juhtumi 
puhul.  
8.10 Kõik sõnumid, kirjad, avaldused, teadaanded, pretensioonid, mis on seotud käesoleva 
lepingu täitmisega või mis on tingitud sellest, peavad olema saadetud aadressidele, mis on 
sätestatud käesoleva lepingu §10 10.1 ja 10.2 punktidega. 
8.11 Käesolev leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, mis omavad võrdset 
juriidilist jõudu. Iga osapool saab ühte eksemplari endale kätte. 
8.12 Käesoleva lepingu iga eksemplar, välja arvatud lisad, on koostatud kuues ühepoolses A4 
(Letter) lehes.  
 
§ 9. Lisad 

9.1 Käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks nr 1 on Kooli õppekava (Põhikooli õppekava ja 
Gümnaasiumi õppekava - www.narvaog.eu ), mille põhjal vastavalt käesolevale lepingule 
Õpilane hakkab õppima. 
9.2 Käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks nr 2 on “Õppemaksu suurus”. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.narvaog.eu/
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§ 10.  Aadressid ja muud lepingu osapoolte andmed 

10.1 Koolipidaja: 
Nimetus: ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING “ÜLESTÕUSMINE” 
Registrikood: 80137902 
Aadress: Grafovi 4, 20308 NARVA 
Telefon: (+372) 56464517 
E-post: direktor@narvaog.eu 
Veebilehekülg: www.narvaog.eu  
Panga arvelduskonto: IBAN: EE752200221018306384  Swedbank 

 
 

 
10.2 Lapsevanem: 
Nimi, perekonnanimi:                        ……………………. 
Isikukood: ……………………. 
Aadress: ……………………. 
Telefon: …………………….. 
E-post: …………………….. 

 
 
              
§ 11. Lepingu osapoolte allkirjad 
 
Allkirjastades käesolevat lepingut osapooled/ osapoolte esindajad kinnitavad käesoleva 
lepingu sõlmimist: 
 
Koolipidaja:   _____________________________   ülempreester Vitali Gavrilov 
                                                                                      juhatuse liige 
 
Lapsevanem: _____________________________ 
                                             Allkiri                                       

                        Nimi ja perekonnanimi kirjatähtedega:  
____________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direktor@narvaog.eu
http://www.narvaog.eu/
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Lisa 2 lepingule nr …                  
Õppemaksu suurus 

1.  õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise 
kuupäev: 

Kuumaks: Aastamaks: 

20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 

2.  õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 

3.  õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 
4.   õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem:  

 

5.  õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem:  

 

6. õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 

7. õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 

8. õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 

9. õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 
10. õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise kuupäev: Kuumaks: Aastamaks: 
20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 

11.  õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise 
kuupäev: 

Kuumaks: Aastamaks: 

20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 

12. õppeaasta eest: Lepingu ümbersõlmimise 
kuupäev: 

Kuumaks: Aastamaks: 

20 …  /20 …    
NÕG: 21. august 2019 a. Lapsevanem: 

 


