
KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED 
 
1. Üldsätted 
 
1.1  OÜ Allura (reg.nr 14586386) koolituskeskus, edaspidi nimetatud Allura Beauty Academy või 
kool 
1.2. Allura Beauty Academy lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute 
täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusetele, 
õppekorralduse alustest, põhikirjast, ettevõtte ärieetikast, juhendmaterjalist täienduskoolituse 
õppekava koostamiseks. 
 
2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 
 
2.1. Allura Beauty Academy viib läbi koolituse oma õpperuumides, mis vastavad kõikidele esitatud 
nõuetele. Õpperuumid on valgusküllased, õhurikkad ja soojad. 
2.2. Õpperuumide ettevalmistamiseks lähtub Allura Beauty Academy  mugavusest, ruumi avarusest 
õppijatele piisava ruumi ja õhu tagamiseks. Allura Beauty Academy  tagab, et õppija tunneks ennast 
õppemise ajal mugavalt ja rõõmsalt. 
2.3. Õppijad saavad mahukad õppematerjalid. Vajadusel on koolituse ajal võimalik kasutada 
internetiühendust. 
2.4. Kooli eesmärk on tagada igale osalejale individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi ajal 
2.5. Igal koolitusel ja koolituse järgsel ajal on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. 
2.6. Peale koolituse läbimist võimaldab Allura Beauty Academy viie päevalist praktika läbimist. 
2.7. Koolituse ajal on õppijal võimalik saada soodustust  edaspidiseks tööks vajalike  töövahendite 
ostmiseks 
2.8. Allura Beauty Academy tagab igale osalejale koolitusel kohvipause. 
2.9. Allura Beauty Academy võimaldab Õppijal rakendada koolitusel saadud teadmisi läbi praktika 
läbimise ning vajadusel aitab kaasa klientide otsingul. 
 
3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

3.1. Täienduskoolitust viib läbi vastava erialase haridusega ja erialase töökogemusega koolitaja. 
 
4. Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 
 
4.1. Õppekava on koostatud kooskõlas täiskasvanute koolituse seadusega ja vastavalt 
täienduskoolituse standardile esitatud nõuetele. 
4.2. Allura Beauty Academy õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: 
1) Õppekava nimetus 
2) Õppe alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimusteks õpiväljendite saavutamisel 
3) Õppe kogumaht auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 
4) Õppe sisu 
5) Õppe-eesmärk 
6) Õppeväljundid 
7) Õppekeskkonna kirjeldus 
8) Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid 
9) Koolituse läbiviimiseks vajaliku õppe kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus 
10) Õppe lõpetamise tingimused ja vastavad dokumendid 
 
5. Allura Beauty Academy tagasiside kogumise kord 
5.1. Allura Beauty Academy koolituskeskus küsib peale igat koolitust koolituse osalejatelt tagasisidet 
ja ettepanekuid. 



5.2. Tagasisidet võib anda kirjalikult paberkandjal kohapeal või suuliselt. 
 
6. Isikuandmete kogumine ja töötlemine 
 
6.1. Allura Beauty Academy kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: 
Nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress. 
Isikukood on vajalik tulevikus vastava tõendi või tunnistuse väljastamiseks. 
Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel. 
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