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Uldsatted
1.1. Albon Grоuр OU (edaspidi pidaja), registTikood 11509161 poolt asutatud erakooli nimi on
ALBON TRAINING CENTRE (edaspidi Kool).
1.

Kool on tiiiskasvanute koolitusasutus, mis чбimаldаЬ viihemalt pOhihariduse baasil
korraldada tДiskasvanute tiiiendkoolitust, tббalast iimЬеrбреt kui ka huvialakoolitust. Kool
jйindub оmа tegevuses erakooliseadusest, kutseharidusstandarditest ning teistest vajalikest
1.2.

бigusaktidest
1.3. Kooli asukoht оп Eesti Vabariik, Tallinn.
1.4. Kooli брреtёсi toimub бppetoбks sobivates, tunni alusel renditavates чбi оmа ruumides
vastavalt piirkonnale, kus koolitus liibi viiakse. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse labi

koolituse tellij а koolitusruumides.
1.5. Коо1 оп koolitusasutus, kus tiiiskasvanute koolituse брреkача alusel viiakse ltibi iihiskonnas
vajatavaid tci0alaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, бррерiiечi, seminare, konverentse
ja muid taolisi iiritusi.
1.б. Kool kоrrаldаЬ erimahulisi koolitusi tellijatele, kelleks vбivad olla nii fi.iiisilised kui ka
juriidilised isikud.
1.7. Kooli брреt<id toimub eesti чбi чббrkееlеs.
1.8. Kooli asjaajamiskeeleks on eesti kee

Kooli struktuur
2.1 . Kooli juhataja on Osatihingu juhatuse esimees чбi Osatihingu juhatuse otsusega miiiiratud
isik.

2.

2.2. Jlhatajale alluvad бpetajad, lektorid (edaspidi pedagoogid), projektijuhid,
2.З. Koolil чбiчаd olla filiaalid ja esindused.

3. Juhataja pёdevus ning tilesanded, tema mЁiiramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestvus

Kooli juhataja piidevus:
3.1,1. Kooli juhataja juhib kooli. Vastutab oma piidevuse piires бppetegevuse ja muude koolis
libiviidavate tegevuste, kooli i.ildseisundi ja arengu ning rahaliste ja varaliste vahendite
sihip2irase ja otstarbeka kasutamise eest.
З.1 .

3.2. Kooli juhataja iilesanded:
З,2.1. Kooli juhataja esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelaTve piires tehinguid,

mis on seotud tema i.ilesannete tiitmisega.
З.2.2. Kooli juhataja esitab pidajale kord kuue kuu jooksul iilevaate kooli бppetegevusest,
majanduslikust seisundist, бppemaksudest laekunud raha kasutamisest ja sihtotstarbelisest
toetusest laekunud rahaliste vahendite kasutamisest.
З .2.3 . Kooli j uhataj а teatab pidaj ale viivituseta kooli maj andusliku seisundi olulisest
halvenemisest ja jiirelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
З.2.4. Kooli juhataja juhib брреtёбd, vastutab бpetajate pДdevuse, брреtбб kvaliteedi ja kooli
arengu eest, jiirgides pidaja seaduslikke korraldusi.
3.3. Kooli juhataja esitab pбhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks pidajale.
3.4. Kooli juhataja annab оmа pildevuse piires kiskkirju.
3.5. Kooli juhataja mёёramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja. Juhataja mii8ratakse ametisse
kuni viieks aastaks.
З.6. Pidaja чбiЬ kooli juhataja sбltumata pбhjusest tagasi kutsuda seaduses ettenЁhtud alustel.
Kooli juhataja чбiЬ tagasi astuda sбltumata pбhjusest isikliku sooviavalduse alusel.

4. Pбhikirja muutmise kord
4.1.

Kooli pбhikirja muudatused kinnitab pidaja.

5. бppekorTalduse alused

5.1. Oppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus-

ja

teadusministeeriumis registreeritud бppekavad.
5.2. Oppekava on брiпgutе alusdokument, kus on mёЁratletud:
5.2.1 брре eesmirgid ja брреаjа kestvus,
5.2.2 бpingute alustamise tingimused,
5.2.З бppekava nimetus,
5.2.4 брреkееl,
5.2.5 брреkача maht, sealhulgas iseseisva tбё osakaal,
5.2.6 брреkача sisu kiTjeldus koos бpetatavate koolitajate nimedega,
5.2.7 бpingute lбpetamise nбuded,
5.2.8 брреkача eduka labimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
5.2.9 брреkачаs seatud eesmiirkide tЁitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike брреruumidе,
sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus бigusaktides siitestatud tervisekaitsenбuetele,

kui need оп kehtestatud.
5.3. Oppetcicid viiakse lЁbi kursuste, бppepiievade, treeningude, konverentside ja seminaride
vormis (edaspidi kursus).
5.4. бре чбiЬ toimuda vёljaspool kooli ruumе.
б. бpilase kooli vastuvбtmise, koolist vЁljaarvamise ja kooli lбpetamise kord
6.1.

Kooli vбivad бррimа

asuda tЁiskasvanud alates 18.eluaastast. Erikursustele

(vabahariduskursustele) vбetakse ka nooremaid бpilasi. Oppima asuja eelneva haridustaseme
пбudеd miiiiratletakse бppekavas.
6,2. Oppija vбetakse Kooli vastu isikliku sooviavalduse чбi firmа koolitustellimuse alusel. Kooli

vastuvбtmist tбendab Kooli esindaja ja бpprja чбi klientfirma esindaja poolt allakirjutatud
registreerimisleht, millele kantakse koolituse брреkача nimetus, бреtаjа/ juhendaja/ lektori nimi,
koolituse toimumise aeg, kestvus, koht ja брреmаksu suullls ning selle maksmise tingimused.
6.З. бppija arvatakse kursuselt vЁlja juhataja otsusel:
6.3. 1. ebaviliirika

kiitumise korral;

6.З.2. mбjuva pбhjuseta брреmаksu tasumata jЁtmise korral;
6,З.З. omal soovil;
6,З.4. kursusе lбpetamise kоrrаl.
6.4. Juhataja otsuse peale kursuslase Koolituskeskusest viiljaarvamise kohta чбiЬ esitada kaebuse
Koolituskeskuse nбukogule ki,imne piieva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise pёevast.

Koolituskeskuse пбukоgu lahendab koolituskeskusest viiljaarvamise otsusele esitatud kaebuse
iihe kuu.jooksul arvates selle esitamisest.
6.5. Kursus loetakse ltibituks pilrast vastava брреkача taitmist tЁies mahus.
б.6. Kooli lбpetamist tбепdаЬ kooli tunnistus.
7. Opilase бigused ja kohustused
7.1. бpilasel оп бigus:
7

.|.|, saada бppekavas etteniihtud бреt;

7

.|.2. saada heatasemelist haridust;

.|.З. olla informeeritud koolis toimuvast бppetegevusest, saada teavet брреkоrrаldusе,
брреkача ja pбhikirja kohta;
7 .|.4. teha ettepanekuid Kooli tбб paremaks korraldamiseks ja бppekavadesse muudatuste
7

tegemiseks;
7.1.5. пбudа брреmаksu tagastamist kooli si,ii,il iirajiйnud бppetundide eest;

.1.6.lahkuda оmаl soovil еппе бppeperioodi lбррu, kusjuures sel juhul брреmаksu ei tagastata.
7.2, Opilane оп kohustatud:
1,2.1. tДitma бppekava nбudeid;
7.2.2. tasuma брреmаksu vastavalt juhataja ja бpilase vahelisele kokkuleppele;
7 .2.З.jiirgima kursuse kodukorda;
1.2.4. tiiitma kooli ja брilаsе vahel sбlmitud lepingu tingimusi.
]

8. Pedagoogide бigused ja kohustused

8.1. Kooli pedagoogiline kaader реаЬ оmаmа viihemalt kбrgеmаt erialast haridust.
8.2. Pedagoogide бigused j а kohustused kirj eldatakse tёovбtulepingus.
8.3. Pedagoogide peamisteks kohustusteks on:
8.3. 1 . брilаsе бреtаmiпе lЁhtudes piistitatud eesmЁrkidest;
8.З .2, tagada бpilastele vбimalused брреkача tЁitmiseks;
8.3.3. luua бppekeskkond, mis tugineb брilаsе ja pedagoogide vastastikul lugupidamisel,
teineteise mбistmisel ning koostool;
8.3.4. tagada kooli hЁireteta tбб ning vara siiilimine ja korrasolek.
8.4. Pedagoogidel on бigus:
8.4.1. пбudа брреtоёks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas брреtёоks vajalike ruumide,
бppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu;
8.4.2 saada kooli juhatajalt teavet брреtбб korraldamise kohta ja esitada ettepanekuid брреtбб
korraldamise parendamiseks.

9. Teiste tбotajate бigused ja kohustused

Teistel tёбtаj atel on kбik t66d reguleerivate бigusaktidega sЁtestatavad ning j uh ataja ja
toбtaj а vahelisest lepingust tulenevad бigused.
9. 1

10. Oppemaks
10.1. Tasuliste koolituste бppemaksu kalkulatsiooni koostab kooli

juhatajajakinnitab kooli

pidaja.

i0.2. Oppekavas toodud koolituse брреmаksu piirid kehtestatakse vЁhemalt 10 piieva еппе
брреtбб algust.
10.3. ёppekavas mitte kirjeldatud kursuste, бррерёечаdе ja koolitusiirituste брреmаksu piirid
kalkuleerivad ja kehtestavad projektijuhid ja kooli juhataja ilma kooli pidaja kinnituseta.
10.4. Oppemaksu suurus mёiiratletakse kooli ja бpilase vahelises lepingus.
10.5. Oppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja бppetoetusi ei anta.
Koolituskeskuse tegevuse lбpetamine
1 1 .1. Kooli pidaja оп kohustatud algatama бigusaktides sitestatud kоrrаs kooli tegevuse
lбpetamise, kui:
1 1 .1.1 pidaja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus;
1|.|.2 pidaja on vбtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
l 1.1.3 lбpetamine on seadusega etten2ihtud.
1 1.2. Kooli tegevuse lбpetamisest teatatakse бpilasele, tббtajale ning Haridus- ja
Teadusministeeriumile viihemalt neli kuud ette.
1

1.
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