
ÕPPEKORRALDUSE ALUSED 

Siim Oja Kool OÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate 
täienduskoolitusele registreerimise- ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise korra ja 
teised õppe korraldamiseks olulised tingimused. 

1. Õppetöö korraldus 

1.1 Õppetöö toimub täienduskoolitusena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas 
määratud mahus koolituste hinnakirja alusel. Koolituste mahtu arvestatakse astronoomilistes 
tundides 

1.2 Siim Oja Kool OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse 
valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest. 

1.2 Õppetöö toimub Eesti- ja/või Inglise keeles. Õppida saab individuaalõppes ja 
grupikoolitustel. 

1.4 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti- või telefoni teel, et on 
tutvunud Siim Oja Kool OÜ õppekorralduse alustega. 

 
2. Koolitusele registreerumine, grupikoolituse komplekteerimine ja 
koolituse ärajäämine. 

2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis 
(http://www.siimojakool.ee/) või telefoni teel nr. +37253474740.  

2.2 Koolituse toimumise aeg ja koht lepitakse kokku koolitusele registreerimise käigus ning 
kinnitatakse ennem koolituse algust.  

2.3 Koolituse ärajäämise korral teavitatakse sellest õppijat hiljemalt üks päev ette.  

 
3. Koolituse eest tasumine ja koolitusel osalemise tõendi väljastamine 

3.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel pärast koolitusel osalemist, seitsme päeva 
jooksul, pärast arve välja saamist.  Arve saadetakse Facebook Messengeri või e-posti teel. Arve 
tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. 

3.2 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa. 

3.3 Siim Oja Kool OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata 
tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26. 

3.4 Koolituse läbinud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta. 



3.5 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada 
koolituse kontaktisikut e-maili teel siimojakool@gmail.com, telefoni teel +37253474740 või 
Facebook Messengeris. 

4. Isikuandmete kogumine 

4.1 Kogume vaid selliseid andmeid, mis on vajalikud Teile teenuse osutamiseks. 

4.2 Siim Oja Kool OÜ võib küsida Teilt järgnevaid andmeid: 

• Teie isikuandmed: nimi, e-mail, telefoninumber, postiaadress 

4.3 Isikuandmete töötlemine ja säilitamine 

Kasutame Teie isikuandmeid Teie tellimuste täitmiseks ja Teile teenuste osutamiseks. Teie 
isikuandmeid ei väljastata kolmandatel osapooltele (v.a. seaduses õigusaktidega lubatud 
juhtudel riigiasutustele). Teil on õigus igal hetkel taotleda oma ebaõigete isikuandmete 
parandamist või kustutamist, kirjutades sellest: siimojakool@gmail.com. 

Kinnitame, et töötleme ja säilitame teie andmeid seaduses ette nähtud viisidel. 
 
5. Vaidluste lahendamise kord 
 
5.1. Kooli ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige 
läbirääkimiste teel. 

 

 


