Tallinna Ehituskool
ÕPPEPRAKTIKA LEPING nr. …
kuupäev
Käesolev leping on sõlmitud ….., elukoht ……. ja Tallinna Ehituskool, reg nr 70003951, asukoht Pärnu mnt.
162, Tallinn, Eesti (edaspidi kool), keda esindab direktor Raivo Niidas ja praktikakoht …, reg nr …,
…..(edaspidi praktikakoht), keda esindab …. vahel õppepraktika korraldamiseks.
Tuginedes kutseõppeasutuse seaduse §17 sätestatule koospooled leppisid kokku alljärgnevas:
1. Õppepraktika kestvus
1. algus:
2. lõpp:
2. Praktika juhendajad.
1. Praktika kestel on praktikandi koolipoolne juhendaja u (tel:, e-post: )
2. ning praktikakoha poolne juhendaja (telefon +372 , e-post: ).
3. Osapoolte õigused ja kohustused
1. KOOL
1. Tagab praktikale suunatud praktikandi esialgse kutsealase ettevalmistuse vastavalt
õppekavale;
2. Teavitab praktikakohta õpilase kutseala oskuste vilumuste ja hoiakute arendamiseks vastavalt
õppekavas toodud õpiväljunditele.
3. Kindlustab kutseõpetaja kaudu praktikandi õppepraktika kontrollimise.
2. PRAKTIKAKOHT
1. Tagab praktikandile ohutud ja töötervishoiule vastavad töötingimused, mis on
kooskõlas tööõiguse -ja töökaitsealaste seadustega;
2. Tagab praktika läbiviimise lähtuvalt kooli õppekavast tulenevatest
praktikaülesannetest;
3. Praktikal viibimise aja eest praktikandile töötasu maksmine on praktikandi ja
praktikakoha omavahelise kokkuleppe küsimus ning ei reglementeerita käesoleva
lepinguga;
4. Annab praktikandile tagasisidet praktika jooksul ja teeb kokkuvõtva hinnangu praktika lõpus
praktikapäevikusse.
5. Teeb vajadusel päringuid praktikakorralduse ja koolis õpetatavate oskuste kohta
telefonidel:
kooli praktikajuhendaja (vt. punkt 2.1)
praktikakorralduse juht Ulvi Noor
(tel: +372 55580287 e-mail: ulvi.noor@ehituskool.ee )
3. PRAKTIKANT
1. Kohustused:
1. Praktikant on kohustatud täies mahus läbima õppekavas ettenähtud praktikaaja;
2. Praktikant ei tohi omapoolselt praktikat katkestada;
3. Järgima seadusega sätestatud tööohutuse, sisekorraeeskirja ja muude
õigusaktidega kehtestatud kohustusi.
2. Õigused:
1. Nõuda praktika ajal õppekava järgset tööd;
2. Tutvuda ettevõttes kehtivate sisekorra ja töökorralduse eeskirjadega;
3. Saada konsultatsiooni õppepraktikat puudutavates küsimustes.
4. Lepingu muutmine ja lõpetamine
1. Kõik muudatused ja täiendused tehakse POOLTE kokkuleppe alusel kirjalikult ja
vormistatakse koheselt praktikalepingu lisana.
2. Praktikakoht võib lõpetada praktikandiga ennetähtaegselt lepingu kui praktikant rikub
praktikakoha töösisekorra või tööohutuse eeskirju.
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3. Kool võib praktikandi praktikalt ära kutsuda praktikakoha poolsete tingimuste mittetäitmisel.
5. Eriarvamused.
1. Praktikalepingust tulenevad küsimused lahendatakse võlaõigusseadusest tulenevatel
põhimõtetel loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud
loeksid mõistlikuks. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti
Vabariigi õigusaktidele.
6. Lõppsätted
1. Praktikaleping on koostatud kolmes samaväärses eksemplaris, millest üks jääb praktikandile,
teine koolile ja kolmas praktikakohale.
7. Poolte rekvisiidid
Tallinna Ehituskool
registri nr 70003951
EE 100311097
Pärnu mnt 162, 11317
TALLINN
Tel 6519040

...............................
Direktor

...............................
Praktikakoht

........................................
Praktikant
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