Õppekorralduse alused

Üldsätted
Autokool KURSUS (juriidiline nimi OÜ KURSUS ja KO ) korraldab järgmisi koolitusi:
-

B-kat. alg- ja lõppastme koolitusi
AM kat. algõppekoolitusi
A- ja A2-kat. täiendõppekoolitusi

Autokool KURSUS omab vastavaid Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevuslube.
Õppekavad on veebilehel menüüs Kursused all.
Õppeklass asub Pärna pst. 13 ruumides Valgas (vt. Kontakt alt)
Kontoris on tööaeg E - R kl. 12.00- 15.00 . Infot saab ka tel. 51 968680 või 76 40468.

Vastuvõtt koolitusele
Õppur saab eelregistreeruda algavale koolitusele autokooli veebilehel autokursus.ee või kohale tulles
kooli pärna pst.13 Valga. Lõplik registreerumine toimub kohapeal esimesel kokkusaamisel, mis toimub
veebilehel teadaantud kuupäeval ja kellaajal.
Vanuse alammäär on vastavuses kehtiva Liiklusseadusega.
Õppegruppide komplekteerimine toimub jooksvalt autokooli veebilehel toodud info kohaselt.

Õppetasu maksmine
Õppetasu maksmine toimub autokooli hinnakirja alusel. Eraldi hinnakirja teooriakursuse ja
sõidutundide kohta ei ole. Hinnakirjas antud hind sisaldab nii teooria-, kui ka sõidu tunde. Enne
õppesõitude algust tuleb sooritada edukalt sõitude-eelne liiklusseaduse põhitõdede teadmiste
kontroll e.“ pooleksam.“
Selleks ajaks peab olema tasutud 50% kehtivast õppemaksust. Ülejäänud õppemaks peab olema
tasutud enne kooli lõpetamiseks vajaliku teooriaeksami sooritamist. Kui selle aja jooksul on
toimunud kooli hinnakirjas muutusi, on autokoolil õigus õppemaksu uuest hinnakirjast lähtudes
muuta ehk nõuda hinnavahe tasumist. Täielikult tasutud õppemaks on kehtiv 6 kuud alates
antud hinna kehtima hakkamise algusest. Selle möödumisel tuleb jälle arvestada hinnavahega.
Maksta saab kas pangaülekandega või sularahas kohapeal.

Koolituse lõpetamine
Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on läbinud õppekava täies mahus, sh. sooritanud
edukalt autokooli teooria- ja sõidueksami.
Koolituse lõpetanule väljastatakse tunnistus ning tema andmed esitatakse Transpordiametile
seadusandluses ette nähtud aja jooksul.

Väljaarvamise kord
Kui õppur soovib õppimisest loobuda, peab ta sellest autokooli teavitama.
Seitsme päeva jooksul pärast teavitamist väljastatakse õppurile tõend, kus on ära näidatud
õppuri poolt läbitud õppekava maht ning õpingute periood. Tõendi väljastamise tingimus on
vastava õppemaksu tasumine täies mahus.
Koolitusest loobumise korral tasutud õppemaksu ei tagastata.

Õigused ja kohustused
Autokooli kohustused
•
•
•

kinnitada õppurile tema registreerimine ja tagada talle koolitusega seotud info, sh.
vastata tema küsimustele koolituse kohta
viia koolitus läbi vastavalt seadusandluse nõuetele ja õppekavale, sh. täita korrektselt
õppedokumentatsiooni, märkides osavõtu õppetööst
väljastada õppurile seadusandlusega nõutud dokumendid (õpingukaart, tunnistus)

Autokoolil on õigus:
•
•
•

saada õigeaegselt tasu koolituse läbiviimise eest ning loobuda koolitusteenuse
osutamisest, kui arve jäetakse täies mahus või osaliselt maksmata
lugeda õppesõidutund toimunuks, kui õppur hilineb rohkem kui 15 minutit, ning saada
selle sõidutunni eest tasu
loobuda õppuri koolitamisest, kui tema käitumine segab teisi õppureid või tekitab
ohtlikke olukordi (nt. jäetakse õppesõidutunni ajal õpetaja korraldused täitmata)

Õppuri kohustused
•
•
•

osaleda õppetöös, mitte segada õppetöö protsessi ja täita sõiduõpetaja korraldusi
esitada autokoolile õpingute alustamiseks vajalikud dokumendid, sh. tervisetõend
tasuda õigeaegselt arved koolituse eest

•
•

täita õppekava hoolikalt, muuhulgas teha õigeaegselt iseseisvat tööd
hoida heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja autokooli vara

Õppuril on õigus:
•
•
•
•
•

saada kvaliteetset väljaõpet autokooli õppekava kohaselt
saada õigeaegselt infot koolituse kohta
saada autokoolilt õigeaegselt dokumente (õpingukaart, tunnistus)
saada vajadusel autokoolilt lisaõpet, nt. lisasõidutunnid ja konsuldatsioonid
läbida soovi korral auditoorne teooriakursus uuesti koos järgmise grupiga

Erimeelsused ja vaidlused
Kui õppuril on pretensioone õppekorralduse või autokooli töö kohta, võib ta esitada need
hiljemalt kaks nädalat pärast pretensiooni tekkimist e-kirja teel aadressile
autokursus@hot.ee
Õppekorraldusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta
kokkulepet,on õppuril õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti
tarbijavaidluste komisjoni poole võipädevasse kohtusse, autokoolil pädevasse kohtusse.
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