MTÜ NUTI-VÕLUR HUVIRINGIS OSALEMISE ÜLDTINGIMUSED JA KODUKORD
HUVIRINGI KORRALDUS
toimuvad
perioodil
12.09.2022● Huviringid
26.05.2023. Õppeaasta sisaldab 30 nädalat õppetööd
ning ühte lisanädalat. Õppetunni pikkus on 90
minutit.
huviringid
toimuvad
vastavalt
● Robootika
tunniplaanile, mis on kättesaadav MTÜ Nuti-Võlur
kodulehel.https://nutivolur.ee/
● Huviringi toimumise aadress Vabaduse 14, II korrus
(Võru Kesklinna kooli kõrval olev õppehoone),
Võru.
● Koolivaheaegadel huviringe ei toimu. 2022/2023.
õppeaasta koolivaheajad on järgmistel aegadel: 24.
okt kuni 30. okt; 22. dets 2022. a kuni 8. jaan 2023.
a; 27. veebr kuni 5. märts 2023. a.
● Tunniplaani muudatustest teavitab õpilasi ja
lapsevanemaid ringi juhendaja.
● Osalustasu on jaotatud õppeaasta peale võrdseteks
osadeks. Osalustasud on järgmised:
○ robootikaringid 30 eurot kuus,
○ teadusring 30 eurot kuus,
○ tüdrukute tehnoloogiaringi kursus (10
kohtumist) 50 eurot,
○ arvutimängude tegemise ring 45 eurot
kuus.
● Pererobootika tasu on 10 eurot esimene pereliige.
Iga järgmise pereliikme osalustasu on 2 euro võrra
soodsam. Pererobootika kestab 2 h. Pererobootika
ringi on oodatud täiskasvanud ja lapsed alates 5a.
● Õppetasu ei sisalda võistlustel osalemise kulu.
Võistlustel osalemine on vabatahtlik.
ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
● Õpilasel on õigus:
○ saada huviringis osaledes oma võimetele ja
huvidele vastavat õpet,
○ kasutada ringitunnis huviringi õppevahendeid,
○ olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest,
○ esitada ettepanekuid huviringi tegevuse korralduse
suhtes,
○ saada juhendajalt teavet oma arengu kohta valitud
huvialal.
MTÜ Nuti-Võlur
Registrikood: 80404378
Aadress: Järvesaare talu, Tiidu küla,
Rõuge vald, Võrumaa
Õppeklass: Vabaduse 14, Võru

● Õpilasel on kohustus:
○ suhtuda ringitöösse kohusetundlikult ja osalema
aktiivselt tegevuses.
tundi
oma
võimete ja oskuste
○ kasutada
arendamiseks,
○ arvestada teiste õpilastega ja olla valmis koostööks,
○ järgida käitumise head tava kaasõppijate ja
juhendaja suhtes,
○ kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke
ruume
heaperemehelikult, vastavalt nende
otstarbele. Rikutud õppevahend tuleb asendada
samaväärsega või kompenseerida õppevahendi
soetusmaksumus.
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ÕPILASE HUVIRINGI VASTUVÕTMINE JA
VÄLJAARVAMINE
Õpilane võetakse huviringi vastu lapsevanema
või seadusliku esindaja avalduse alusel juhul, kui
õpilane vastab antud huviringi vastuvõtmise
eeltingimustele ning soovitud huviringis on vaba
koht. Avalduse vormi leiab www.nutivolur.ee
lehelt.
Avaldus on samaväärne lepinguga.
Õpilane arvatakse huviringist välja kui:
Õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on
esitanud vastava kirjaliku avalduse eelneva kuu 20.
kuupäevaks.
Õpilane rikub korduvalt kodukorda.
Õppemaksu maksmisega on viivitatud rohkem kui
üks kuu arvates õppetasu maksmise tähtajast ega
ole selle kohta esitatud avaldust õppetasu
maksmise tähtaja pikendamiseks.

ÕPPETASU MAKSMISE KORD
● Õppetasu maksmine toimub õppetööle järgneval
kuul esitatud arve alusel.

Info: nutivolur@gmail.com, nutivolur.ee
5622 2872 (Triinu Grossmann), 5373 6444 (Jaana Kõvatu)
Arvelduskonto: EE861010220254942221 SEB Pank

