LISA 10
PRAKTIKA LEPING
Tallinnas, …………… 20….... a.
Eesti

Iluteeninduse

Erakool

Aimar

Karu

isikus

(edaspidi

Kool),

ettevõte……………………………………………………………….isikus (edaspidi Ettevõte)
ja
õpilane

……………………..……………………(edaspidi

Õpilane)

leppisid

kokku

alljärgnevas.

1. LEPINGU OBJEKT
1.1. Käesoleva lepinguga reguleeritakse kolmepoolseid suhteid, mis tekivad Kooli, Ettevõtte
ja Õpilase vahel seoses Õpilase koolivälise õppepraktikaga Ettevõttes alates
...................................20….... a. kuni ...................................20….... a..
2. KOOL
2.1. tagab Ettevõttesse suunatud Õpilase erialase ettevalmistuse õppekavaga ettenähtud
tasemel;
2.2. kindlustab kutseõpetaja kaudu sidemed Ettevõttega;
2.3. võib kutsuda Õpilase tagasi kui Ettevõte ei rakenda teda erialasel tööl;
2.4. lahendab kõik jooksvad koostöö küsimused ainult Ettevõttega;
2.5. informeerib Ettevõtet ja Õpilast koolis toimuvatest koolitustest ja üritustest vähemalt 1
(üks) nädal ette, et Õpilane saaks nendest osa võtta Ettevõtte tööd häirimata;
2.6. ei vastuta Õpilase poolt praktika käigus teostatavate jooksvate tööde taseme eest
Ettevõttes.
3. ETTEVÕTE
3.1. rakendab Õpilase tööle vastavalt õpitud erialale ja lepingu lisas näidatud põhiülesannete
lahendamisele ning määrab Õpilasele praktika ajaks juhendaja, kes tagab töösisekorra
eeskirjade täitmise ja vastutab tööohutuse eest, annab jooksva hinnangu praktikapäeviku,
lõpphinnangu praktika iseloomustuse kaudu (lisa 2).
3.2. kehtestab töö- ja puhkeaja vastavuses kehtivale seadusandlusele ja Ettevõtte sisekorra
eeskirjadele.
3.3. tutvustab Õpilast õppepraktikaks vajalike ettevõttesiseste dokumentidega, sh. töökaitseja sisekorra eeskirjadega, tuleohutus- ja tervisekaitsenõuetega.
3.4. ei nõua Õpilaselt tööde tegemist, mida Õpilane ei ole veel omandanud Kooli õppekava
järgi;
3.5. rakendab Õpilase tööle kohas, kus töötingimused vastavad töökaitse-, tervishoiu ja
tööohutuse nõuetele.
3.6. lubab Kooli esindaja Õpilase tööd vaatlema.
3.7. võimaldab Õpilasel osaleda Koolis toimuvatel koolitustel ja teistel kooli üritustel.
3.8. võimaldab Õpilasele vabad päevad koolis toimuvateks eksamiteks ettevalmistamiseks ja
sooritamiseks vastavalt lisas 1 toodud õppetöö graafikule.
4. ÕPILANE

4.1. kohustub läbima käesolevas lepingus ette nähtud praktika aja ja mahu täies ulatuses,
pidama praktikapäevikut ja esitama selle kutseõpetajale hindamiseks poolaasta lõpul.
4.2. järgib Ettevõtte töökaitse- ja sisekorra eeskirju, tuleohutus- ja tervisekaitsenõudeid ning
muid Ettevõttes kehtestatud nõudeid;
4.3. järgib nii Ettevõtte poolt määratud juhendaja kui Kooli kutseõpetaja märkusi,
ettepanekuid, korraldusi jms;;
4.4. võtab osa Koolis toimuvatest koolitustest ja teistest üritustest;
4.5. kooskõlastab eelnevalt kirjalikult praktikast põhjusega puudumise Ettevõtte ja Kooliga,
ettenägematute põhjuste korral esimesel võimalusel.
4.6. puudumise korral esitab Õpilane esimese kolme tööpäeva jooksul asjakohase tõendi,
põhjuseta puudumise korral seletuskirja Ettevõttele ja Koolile.
5. LEPINGU JÕUSTUMINE, TÄHTAEG, MUUTMINE, LÕPETAMINE
5.1. Käesolev Kooli, Ettevõtte ja Õpilase poolt sõlmitud leping jõustub allakirjutamise
järgselt lepingu p.5.2. toodud praktika alguse päevast.
5.2. Käesolev leping on sõlmitud tähtajalisena alates ................20….... a. kuni
..............20….... a.
5.3. Käesoleva lepingu tingimusi võib muuta, täiendada või lepingut lõpetada kirjalikult
ainult Kooli, Ettevõtte ja Õpilase kokkuleppel , välja arvatud juhtudel, kui need
muutused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lepingu muudatused, täiendused ja
lepingu lõpetamine rakendub viimaste sõlmimisele järgneva 5 (viie) tööpäeva jooksul.
6. MUUD TINGIMUSED
6.1. Käesoleva lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse töövaidlus seadusandlusega ette nähtud
korras.
6.2. Kool, Ettevõte ja Õpilane ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle
anda kolmandatele isikutele, ilma teiste käesoleva lepingu osapoolte eelneva kirjaliku
nõusolekuta.
6.3. Kool, Ettevõte ja Õpilane kohustuvad mitte tegema käesoleva lepingu sisu ja tingimusi
teatavaks kolmandatele isikutele ilma teiste käeoleva lepingu osapoolte eelneva kirjaliku
nõusolekuta. Juhul, kui üks käesoleva lepingu osapool on kohustatud kolmandatele
isikutele käesoleva lepingu kohta informatsiooni andma Eesti Vabariigi õigusaktidega
ettenähtud korras, informeerib ta sellest koheselt teisi käesoleva lepingu osapooli.
6.4. Juhul, kui seoses Eesti Vabariigi õigusaktide muutumisega osutub mõni käesoleva
lepingu säte kehtetuks, ei mõjuta see teiste käesoleva lepingu sätete kehtivust.
Käesolev leping on koostatud kolmes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris
eesti keeles, millest igale käesoleva lepingu osapoolele antakse üks eksemplar.
7. LEPINGU OSAPOOLTE ANDMED
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