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RAPLA KORVPALLIKOOLI LASTE JA NOORTE 

TREENINGRÜHMADESSE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE 
KORD 

 

1. KLUBI TEGEVUSE EESMÄRK 

 Lastele ja noortele täiendavate sportimisvõimaluste loomine. 

 Noorte vaba aja sisustamine huvitava, sportliku, ausa mängu reeglitele rajatud tegevusega, et 

kasvatada noortes kohusetunnet, ausust, seaduskuulekust jt. positiivseid iseloomuomadusi. 

 Õpilaste mitmekülgne kehaline arendamine ja tervise tugevdamine, tervislike sportlike 

eluviiside ja harjumuste kujundamine. 

2. OSALEJAD 

 Rapla Korvpallikooli laste ja noorte spordiõppes võivad osaleda kõik soovijad, kes tasuvad 

koolile spordiõppe teenuse eest vastavalt spordiõppe eest tasumise korrale ja tähtaegadele 

(Lisa 2). 

3. TREENINGRÜHMADESSE VASTUVÕTMINE 

 Spordiõppes osalemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus (Lisa 1), kuhu on märgitud ka 

lapsevanema nõusolek. 

 Peale 20-ndat kuupäeva esitatud avalduse puhul läheb tasumisele järgneva kuu 

õppeteenustasu. 

4. TREENINGRÜHMADEST VÄLJAARVAMINE 

 Treeningrühmast arvatakse õpilane välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ühe nädala 

jooksul alates avalduse esitamise päevast, juhul kui tal ei ole kooli ees kohustusi ning ta on 

tagastanud koolile materiaalsed väärtused (nt võistlusdress, vms) 

 Peale 10-ndat kuupäeva esitatud avalduse puhul läheb tasumisele jooksva kuu 

õppeteenustasu. 

 Treeningrühmast võidakse õpilane välja arvata ka juhtudel, kui õpilane: 

1. On jätnud maksmata õppeteenustasu kahe kuu vältel ja ei ole esitanud kirjalikku tõendit 

puudumise põhjuse kohta. 

2. On sihilikult tekitanud klubile materiaalselt kahju. 

3. On oluliselt kahjustanud klubi mainet või käitunud ebasportlikult, milleks loetakse: 

o teiste klubi liikmete suhtes füüsilise vägivalla kasutamine; 

o treeneri poolt antud korralduste järjepidev eiramine, millest on eelnevalt lapsevanemat 

teavitatud; 

o ropendamine; 

o teiste klubi liikmete mõnitamine, alavääristamine, häbistamine või muu vaimse 

vägivalla kasutamine.  
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Lisa 1 
 
Rapla Korvpallikooli juhatusele  

A V A L D U S 
 

Mina, ………………………………………………………..., soovin osaleda Rapla Korvpallikooli 

treeningrühmas alates ………………….………. .  

Esitan enda kohta järgmised andmed:  

Isikukood: ………..…………………  

Kool: ……………………………………………………..  

Klass: ……….…  

Klassijuhataja nimi: ………………………………………………………………………..  

Kodune aadress: ……………………………………………………………………………  

E-maili aadress: ………………………………………………… …………………………  

Ema nimi, mobiiltel. nr. ja e-mail:………………………………………………………….  

Ema töökoht ja tel. nr. (amet soovi korral): ………………………………………………..  

Isa nimi, mobiiltel. nr. ja e-mail: …………………………………………………………...  

Isa töökoht ja tel. nr. (amet soovi korral):…………………………………………………..  

 

……………………………………... 
(kuupäev) (allkiri)  

 

Olen tutvunud Rapla Korvpallikooli laste ja noorte treeningrühmadesse vastuvõtmise ja 

väljaarvamise korraga, teadlik lapse treeningutest ning nõustun maksma koolile spordiõppe 

eest vastavalt spordiõppe eest tasumise korrale ja tähtaegadele.  

………………… …………………… 
 (kuupäev) (lapsevanema allkiri)  
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Lisa 2 
 

 
 

SPORDIÕPPE EEST TASUMISE KORD JA TÄHTAJAD 
 

1. ÕPPEMAKS 

Õppeaastal 2015/2016 on spordiõppe eest makstava tasu (edaspidi õppemaks) suurus 18 eurot kuus 

st 162 eurot aastas (september - mai). 

Teistest soodsamat õppemaksu, mis on 15 eurot kuus st 135 eurot aastas, rakendatakse Rapla 

Korvpallikooli kõige noorematele treeningrühmadele. Õppeaastal 2015/2016 loetakse kõige 

nooremateks gruppideks tüdrukud 2008-2009 (treener Kaia uus grupp) ja poisid 2008-2009 (treener 

Allari uus grupp), tasu arvestatakse treeninggruppi kuulumise mitte sünniaasta alusel.  

 

2. TASUMINE 

Spordiõppe eest on võimalik maksta igakuiselt, aga ka kogu aastamaks korraga. Makstes septembri 

või oktoobri kuu jooksul kogu aasta korraga, tasute ainult 8 kuu eest st 144 eurot aastas, soodsama 

õppemaksu puhul 120 eurot aastas. Makset on võimalik teostada nii pangaülekandega kui ka 

sularahas. Treenerite töö lihtsustamiseks palume võimaluse korral tasuda õppemaks arveldusarvele! 

Panga rekvisiidid on järgmised: 

Rapla Korvpallikool MTÜ 

A/a EE161010220042370018 SEB   

Selgitusse lisada: õpilase nimi ja milliste kuude eest tasute 

 

Sularahas maksmisel annab maksja selle kohta Rapla Korvpallikoolile (treenerile) allkirja õppemaksu 

lehele ja soovi korral saab vastu tšeki.  

3. TULUMAKSU TAGASTUS 

Rapla Korvpallikool ja õppekava ”Korvpall” (õppekava kood 82771) on Haridus- ja 

Teadusministeeriumis ministri käskkirjaga 2. juunil 2008 registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. 

See annab lapsevanematele võimaluse tasutud koolituskulude eest pärast füüsilise isiku 

tuludeklaratsiooni esitamist tulumaks riigilt tagasi saada. Seepärast soovitame võimalusel tasuda kogu 

õppemaks septembri- ja oktoobrikuu jooksul, mis annab võimaluse 1 kuumaks kokku hoida ja 

tulumaks õppemaksult juba 2016.a. märtsiks tagasi saada. 

4. TÄHTAJAD 

Õppemaksu maksmise tähtaeg on kuu viimane kuupäev. (Näiteks: septembri kuu eest makstava 

õppemaksu tasumise tähtaeg on 30.september). 

5. ERANDJUHUD 

 Kui ühest perest käib Korvpallikoolis 2 õpilast, siis tuleb ühe lapse eest tasuda vaid pool 
õppemaksust. Kui ühest perest käib Korvpallikoolis rohkem kui 2 last, siis need lapsed on 
maksust vabastatud.  
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 Õppemaksust on vabastatud Eesti Lasterikaste Liidu „Perekaardi“ omanikud. 

 Kool võtab lapsevanematelt vastu kirjalikke avaldusi õppemaksu soodustuse kohta, kus 
on ära toodud taotluse põhjendus.  

o Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku avalduse alusel 
võimalik taotleda, kas osalist või täielikku õppemaksu vabastust, kas teatud 
perioodiks või kogu hooajaks. 

o Avalduse vaatab läbi kooli juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi. 
 

 Õpilane vabastatakse kuumaksest juhul, kui ta on puudunud haiguse tõttu rohkem kui 
pooltest treeningutest kuus ja tal on selle tõestuseks treenerile esitatud arstlik tõend. 
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