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PRAKTIKALEPING                                                                                                       Lisa 6.1 

 
Sõlmimise kuupäev _______ . _____________________ Lepingu number  

1. Lepingupooled     

  KOOL   ÕPILANE   PRAKTIKAETTEVÕTE 

Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskus 

.................................... õppekoht 

Tallinna mnt13, Sillamäe 40202  

Reg.kood 70007742  

Telefon 33 203 81 

IVKHK esindaja  

 

Nimi 

IK 

Aadress 

Telefon 

Õppegrupp 

Nimi 

Aadress 

Reg.kood 

Telefon 

e-aadress 

Esindaja 

Praktika koht 

2. Lepingu  sisu Lepingu alusel kindlustab kool õpilasele õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkidel 

praktikaettevõtte töökeskkonnas juhendaja juhendamisel töö tegemise ja selle 

tulemuslikkuse hindamise, praktikaettevõte loob tööohutuse ja töötervishoiunõuetele 

vastavad tingimused, mis võimaldavad õpieesmärkide täitmise ning omandatud teadmiste 

ja oskuste rakendamise õppe- ja töökeskkonnas. 

3. Toimumiskoht ja 

kestus 

Praktika toimub p 1 nimetatud Praktikaettevõtte asukohas kestusega_____ akadeemilist 

tundi/_____astronoomilist tundi (1 tund on 45 minutit) 

Praktika toimub  ajavahemikul______________________________ 

4. Praktikakava  Praktika toimub õppekava __________________________________  raames. 

Praktikandi praktikakava on määratletud praktikalepingu lisas 1. 

5. Kooli õigused ja 

kohustused 

 

 

 

1. Töötab välja praktika aluseks oleva programmi ja teeb õpilasele ja praktikaettevõttele 

teatavaks. 

2. Nimetab koolipoolseks praktikajuhendajaks ____________________, tel.___________ 

3. Hindab praktika tulemuslikkust. 

4. Säilitab praktikadokumentatsiooni 5 aastat. 

5. Omab õigus kontrollida praktikakorralduse ja töö tegemise vastavust nõuetele. 

6. Tunnustada ettevõtet tulemusliku koostöö eest. 

7. Lõpetada leping. 

6. Õpilase õigused ja 

kohustused 

1. Kohustub osalema praktikal ja täitma oma praktikaülesanded korrektselt ja õigeaegselt. 

2. Kohustub alluma koolipoolse ja praktikaettevõtte juhendaja juhistele ja täitma ettevõttes 

kehtivaid  tööohutuse ja töötervishoiualaseid  ja muid töökorralduslikke nõudeid. 

3. Hoiab saladuses talle teatavaks saanud konfidentsiaalse info. 

4. Esitab praktika lõppedes koolile praktikaaruande koos Praktikaettevõtte poolt koostatud 

hindamislehega.  

5. Saada igakülgset abi praktikadokumentide täitmisel. 

6. Saada igakülgset abi praktikaettevõtte praktikajuhendajalt ja koolipoolselt juhendajalt. 

7. Pöörduda kooli nõukogu poole. 

8. Keelduda tööst, mis ei vasta praktika eesmärgile, on ohtlik või seadusevastane teavitades 

sellest praktikajuhendajat. 

7. Praktikaettevõtte 

õigused ja kohustused 

 

1. Kohustub võtma õpilase p 4 nimetatud õppekava raames toimuvale praktikale vastavalt 

praktikakavale. 

2. Kohustub looma õpilasele turvalise ning tööohutuse ja töötervishoiualastele 

õigusaktidele vastava ning õpieesmärgile sobiva  töö tegemise võimaluse. 

3. Nimetab juhendajaks _________________________________,tel________________. 

4. Täidab praktika lõppemisel õpilase töö kohta hindamislehele. 

5. Omab õigust nõuda õpilaselt töökorralduste täitmist, nende korduval rikkumisel õigust 

lõpetada  leping enne p 3 nimetatud aega. 

6. Teha ettepanekuid kutsealase koolituse kvaliteedi tõstmiseks, eriala õppekava 

muutmiseks. 

7. Võtta osa õppekavade aruteludest. 

8. Lepingu kestus ja 

muutmine 

1. Leping kehtib p 3 nimetatud ajavahemikul ja lõpeb kohustuste täitmisega. 

2. Lepingut muudetakse poolte kirjalikul kokkuleppel. 

3. Lepingu võib enne p 3 nimetatud aega ühepoolselt lõpetada juhul, kui  lepingupool on 

lepingut oluliselt rikkunud.   

9. Lepingu 

vaidlustamine 

Kui lepingupoolte vahel tekib lahkarvamusi, mida ei suudeta kokkuleppel lahendada, on 

poolel õigus pöörduda hagi teel maakohtu poole. 

Poolte allkirjad  

_____________________             _______________________           ____________ 
 Erialade juht/praktikakoordinaator                                        Õpilane / tema seaduslik esindaja               Praktikaettevõtte esindaja 


