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LEPING nr, 16
LAPSE MIHKLI KOOLIS OPPIMISE TINGIMUSTE KOHTA
MTO Imastu Kooli Selts Mihkli Kool (koolitusluba nr. 4164 HTM) juhataja Anne Evisalu
isikus, kes tegutseb pohimaaruse alusel iihelt poolt ja Narva Linnavalitsus linnapea Tarrno
Tammiste isikus teiselt poolt sclmivad alljargneva lepingu:

I LEPINGU SISU
Mihkli Kool votab koolikohustusliku opilasena oma kooli riikliku oppekavajargi oppima
Pavel Sannikovi (isikukood 39908043727) ,kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel
Narva Linn 2009-2010 oppeaasta lopuni.

II POOLTE KOHUSTUSED
2.1 Mihkli Kool
2.1.1 kohustub opilast opetama tema eale ja vaimsele tasandile vastava oppeprogrammi
alusel, taites noustamiskomisjoni ettekirjutust;
2.1.2. kohustub andma opilasele pohiharidust oppekavas ettenahtud mahus ja kestuses;
2.1.3. voimaldab opilasel osaleda koigil kooli oppe- ja arendavatel uritustel ja valjasoitudel;
2.1.4. tagab oppetoo ajal opilasele oppekava taitmiseks vajalikud oppe- ja
kasvatustingimused, turvalise, hooliva ja arendava opikeskkonna;
2.1.5. noustab lapsevanemat voi hooldajat opilase arengut ja tervist puudutavates kusimustes,
rung teeb igakulgset koostood opilase arengu huvides.

2.2. Omavalitsus
2.2.1. Omavalitsusel on oigus tutvuda kooli oppekavaga ja tookorraldusega, loodud
tingimustega opilase oppetocks;
2.2.2. saada teavet opilase koolikohustuse taitmise kohta;
2.2.3. tasub vastavalt lepingule MTO Imastu Kooli Seltsi arvele opilase ulalpidamise
kuludeks koolis 500 krooni kuus.

III LEPINGU TAHTAEG, MUUTMINE JA LOPPEMINE
3.1. Leping on solmitud 2009- 2010 oppeaastaks, 01.09.2009- 31.08.2010 ja joustub
allakirjutamise momendist kuni lepingu loppemise kuupaevani,
3.2. Lepingu tingimuste muutmisest voi lopetamisest enne tahtaega on pooled kohustatud ette
teatama kirjalikult vahemalt uks kuu ette.
3.3. Osapooltel on oigus lepingu Iopetamisele, teatades vastavalt ette ilks kuu, kui lepingu
tingimusi on rikutud.

IV LOPPSATTED
4.1. Koik vaidlused, mis tulenevad kaesoleva lepingu taitmisest, samuti kusimused, mis on
kaesolevas lepingus maaratlemata, lahendatakse kooli seltsi juhatuse ja linnavalitsuse
vahelisel kokkuleppel tuginedes vabariigi seadustele.
4.2. Kaesoleva lepingu juurde kuulub lisa - Opilase ulalpidamise kuluraha kohta Mihkli
Koolis. Kaesolevale lepingule lisatud lisa on lepingu lahutamatu osa
4.3. Kaesolev leping on koostatud eesti keeles kahellehel kahes eksemplaris, millest
kummalegi osapoolele jaab ilks.

V POOLTE REKVISIIDID
NARVA LINNAVALITSUS
Peetri plats 5
20308NARVA
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Kinnitatud
Imastu Kooli Seltsi Juhatuse koosolekul
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Opilase iilalpidamise kulu arvestus opilase kohta Mihkli Koolis 2009-10. o-a.
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