
NÕO SPORDIKOOLI INFOLEHT ÕPILASELE JA LAPSEVANEMALE 

Nõo Spordikooli sisseastumise avalduse tegemine ja õpilase registreerimine  

1. Võta kontakti spordiala treeneriga ja vali treenimiseks sobiv rühm. 

2. Mine aadressile noosport.ee, avalduste all on „Nõo Spordikooli sisseastumise avaldus“. 

3. Avaldus suunab Nõo Spordikooli Stuudiumi lehele, kus saab täita lahtrid ja valida õige 

rühm (NB! Küsida treenerilt rühma nimetus).  

4. Pärast avalduse esitamist ja kinnitamist Spordikooli poolt saadetakse avalduse esitaja e-

mailile info Stuudiumi konto loomisest õpilasele ja lapsevanemale. Stuudiumisse 

kannavad treenerid treeningute sisu, õpilase puudumised ja edastavad informatsiooni 

õpilasele/lapsevanemale.  

5. Lapsevanemale saadetakse e-mailile Infore haldusprogrammi kaudu Nõo Spordikooli 

leping digiallkirjastamiseks.  

6. Nõo Spordikooli õpilane kantakse EHIS-e infosüsteemi ja õppetasu saab kanda 

tuludeklaratsiooni.  

………………………………………………………………………………………………….. 

Nõo Spordikoolist väljaastumine 

 

1. Treeningutest loobumisel teavitada esimese eriala treenerit. 

2. Nõo Spordikooli kodulehel „Avalduste“ all on „Nõo Spordikooli väljaastumise avaldus“, 

kus saab täita vajalikud lahtrid.  

3. Kui avaldus on esitatud jooksva kuu 5. kuupäevaks (k.a), arvatakse õpilane välja samast 

kuust. Alates 6. kuupäevast esitatud avaldused võetakse aluseks järgmisest kalendrikuust 

ja lapsevanem tasub käesoleva kuu eest õppetasu arve.  

4. Õppelepingu lõpetamisel saadetakse avalduse esitajale Stuudiumi kaudu vastus, lepingu 

lisa ei saadeta, seejärel õpilane arvatakse välja direktori käskkirjaga ja eemaldatakse 

õpilane EHIS-est ja Stuudiumist.  

 

 

Küsimuste korral pöörduda eriala treeneri poole või aadressil spordikool@nvv.ee.  

Kohtume trennis!  
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