
Praktikaleping nr ……       

 

… . … 2016, Räpinas 

Lepingu osapooled, 

ETTEVÕTE, esindaja ……………………………...........................................................….............. /ees- ja perenimi, 
amet/ isikus (edaspidi Praktikakoht), 

ÕPILANE …………………...........................................................................…………………..…… /ees- ja perenimi, 
kursus/ (edaspidi Õpilane), 

RÄPINA AIANDUSKOOL, keda esindab direktor Kalle Toom (edaspidi Kool), 

keda edaspidi nimetatakse Poolteks, leppisid kokku alljärgnevas. 

 

1. Õpilane asub Koolis õppima töökohapõhises õppevormis alates 13. jaanuarist 2016. a. 

2. Õpilase juhendaja on: 

2.1. Kooli poolt ….., AIANDUSE juhtõpetaja /ees- ja perenimi, amet/  

…………………………………………………………… /telefon ja e-postiaadress/ 

2.2. Praktikakoha poolt ......................................................................................... /ees- ja perenimi, amet/ 
………………………………………………………………………………………………………………. /telefon ja e-postiaadress/. 

3. Õpe toimub Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud NOOREMAEDNIKU (131659 /kood EHISes/) 
õppekava alusel. Õppekava maht on 60 EKAP ning nominaalne õppeaeg 40 nädalat. 

4. Õppeajast ca 27 nädalat läbitakse Praktikakohas, sh õppekavas sisalduv praktika. 

5. Õppeajast ca 13 nädalat läbitakse Koolis. 

6. Praktikakoht on kohustatud õpilase praktikakohta mitteilmumisest viivitamatult teatama koolile. 

7. Kool on kohustatud õpilase kooli mitteilmumisest või õpingute katkestamisest käesoleva 
õppelepingu kehtivuse jooksul viivitamatult teavitama Praktikakohta. 

8. Õpilane on kohustatud Praktikakohta või Kooli mitteilmumisest viivitamatult teatama vastavalt 
praktikakohapoolsele või koolipoolselele juhendajale. 

9. Õpilasel on õigus: 

9.1. järgida kutseõppeasutuse seaduse paragrahvis 43 sätestatud õigusi; 

9.2. saada praktikal tehtud töö eest tasu õigusaktides ning käesolevas lepingus sätestatud ulatuses ja 
korras. 

10. Õpilasel on kohustus: 

10.1. täita kutseõppeasutuse seaduse paragrahvis 43 sätestatud kohustusi; 

10.2. alluda Praktikakoha töökorralduse reeglitele ning juhendaja juhendamisele. 

11. Koolil on õigus: 

11.1. hinnata töökohapõhise õppe läbiviimise korraldust ja tingimusi; 

11.2. peatada või lõpetada leping, kui praktika läbiviimisel ilmneb, et praktika käigus ei ole piisavalt 
tagatud Õpilase ohutus ja tervise kaitse või ei ole võimalik õppekava eesmärkide täitmine. 

12. Koolil on kohustus: 



12.1. koostada koos Praktikakohaga enne töökohapõhise õppe alustamist kirjalik eksperthinnang, mis 
kajastab Praktikakohas õppekava eesmärkide täitmise ja õpiväljundite saavutamise võimalikkust 
ning Õpilase ohutuse ja tervise kaitse tagamist ning mis on käesoleva lepingu lisa; 

12.2. hinnata töökohapõhise õppe kestel jooksvalt praktikatingimuste vastavust kehtestatud 
nõuetele; 

12.3. tagada punktis 2 nimetatud juhendajatele ettevalmistus Õpilase juhendamiseks lähtuvalt 
töökohapõhise õppe spetsiifikast; 

12.4. koostada Õpilasele kooli õppekava alusel koostöös Praktikakohaga individuaalne õppekava. 

13. Töökohapõhisel õppekohal on õigus: 

13.1. peatada või lõpetada leping, kui praktika läbiviimisel ilmneb, et Õpilane ei järgi praktika käigus 
Praktikakoha töökorralduse reegleid ning juhendaja õiguspäraseid korraldusi. 

14. Praktikakohal on kohustus: 

14.1. praktika läbiviimisel järgida töölepinguseaduses kehtestatud töö- ja puhkeajanorme; 

14.2. tagada, et ühel Praktikakoha poolsel juhendajal ei oleks samaaegselt rohkem kui neli 
juhendatavat Õpilast; 

14.3. anda Õpilasele õppekava õpiväljundite saavutamist toetavaid tööülesandeid ning mitte anda 
Õpilasele tööülesandeid õppe Koolis toimuval perioodil. 

15. Praktikakoht maksab Õpilasele tööülesannete täitmise eest Praktikakohas toimuval perioodil …… 
eurot tunnis. 

16. Kui Praktikakohal on Õpilasega kehtiv tööleping, siis toimub tööülesannete eest tasumine 
töölepingu alusel ning käesoleva lepingu punkt 15 ei rakendu. 

17. Praktikakohas toimuva õppe nõuetele vastavuse üle teostatakse järelevalvet analoogselt Kooliga. 

18. Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni Õpilase väljaarvamiseni Kooli õpilaste 
nimekirjast, kas seoses õpingute lõpetamisega lepingu punktis 3 nimetatud õppekaval või õpingute 
katkestamisega. 

19. Käesolevat lepingut võib muuta või lõpetada: 

19.1. kui seda nõuab üks lepingu pooltest; 

19.2. kui õppe läbiviimine ei vasta õppekavas ja õigusaktides esitatud nõuetele; 

19.3. Õpilase Kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise korral. 

20. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused ja küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel, 
selle mittesaavutamise korral Tartu Maakohtus. 

 

21. Lepingu osapoolte andmed ja allkirjad 

Praktikakoht Õpilane Kool 

  Räpina Aianduskool 

Reg nr: IK:  Reg nr: 7002420 

  Pargi 32, Räpina 

64505 Põlvamaa 

Tel:  Tel:  Tel: 796 1558 

e-post:  e-post:  e-post: kool@aianduskool.ee 

   

Allkiri Allkiri Allkiri 
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