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töökorralduse reeglid



ÜLDSÄTTED

 Käesolevate reeglitega on määratud Peipsi Gümnaasiumi (edaspidi kool),
keda esindab kooli põhimääruse alusel Peipsi Gümnaasiumi direktor
(edaspidi tööandja), ja Peipsi töötajate koostööks
vajalikud kohustused ja õigused.
 Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid) täpsustavad lisaks Töölepinguseadusele
ning töölepingule poolte käitumise töösuhetes lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest ning
on kohustuslikud kõigile töölepingu alusel töötavaile töötajaile.
Tööreeglid on tööandja ja töötajate vahelise töölepingu lahutamatu osa.
 Tööreeglite nõuete mittetäitmist käsitletakse tööandja poolt töölepingu erakorralise
ülesütlemise alusena töötajast tuleneval põhjusel.
 Reguleerimata valdkondades juhinduvad tööandja ja töötajad Eesti Vabariigi
seadusandlusest, töötaja töölepingust, ametijuhendist, kooli kodukorrast ning
üldkehtivatest käitumisnormidest.
 Lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel või pöördumisega vahetu juhi
poole. Kui kokkulepet ei saavutata, pöördutakse õiguskaitseorganite poole
seaduses ettenähtud korras.
 Töökorralduse reeglitega tutvumise võimalus tagatakse töötajatele igal ajal.
Tööreeglid on saadaval paberkandjal sekretäri kabinetis ning avalikustatakse kooli
kodulehel.
 Tööandja tutvustab töökorralduse reegleid nende kehtestamisel ning igale uuele
töötajale tööleasumisel.
Töökorralduse reeglite muudatused avalikustatakse õpetajate toas ja kooli kodulehel.


TÖÖTAJATE TÖÖLEVÕTMINE

 Vastavalt töölepingule teeb töötaja tööandjale tööd, alludes viimase juhtimisele ja
kontrollile.

 Töötaja töölevõtmine vormistatakse töölepinguga, mis sõlmitakse kirjalikult kahes
eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale.
 Töölepingu sõlmimine, muutmine, peatamine või ülesütlemine toimub vastavalt
Töölepingu seadusele.
 Tööleping sõlmitakse töötajaga isiklikult. Tööleping loetakse sõlmituks, kui pooled
on selle allkirjastanud või töötaja on tööle lubatud. Töötaja võimalust tutvuda enne
töölepingu sõlmimist töökohaga ja -tingimustega ei ole tööle lubamine.
 Töölepingu sõlmimiseks esitab töötaja tööandjale järgmised dokumendid:
-isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass)
-haridust ja/või kvalifikatsiooni tõendav dokument
-vormikohane tervisetõend
 Töötajal on õigus esitada tööandjale iseloomustusi, soovitusi ja muid dokumente, mis
iseloomustavad tema eelnenud töötamist ning kutseoskuste kasutamist.
 Töölepingu sõlmimiseks ei nõuta dokumente, mida ei ole ette nähtud seaduse või
valitsuse määrusega.
 Töölevõtmisel tutvustab tööandja töötajale tema tööülesandeid, palgatingimusi, kooli
töökorralduse reegleid ning ohutuseeskirju.
 Töölevõtmisel on tööandjal õigus määrata töötajale katseaeg kuni neli kuud, mille
pikkus fikseeritakse vajadusel töölepingus. Aega, mil töötaja puudus töölt mõjuvail
põhjustel, katseaja hulka ei arvestata ja katseaja lõpp lükkub nende päevade võrra edasi.
Mõjuvad põhjused on ajutine töövõimetus, tasustamata puhkus poolte kokkuleppel,
ajateenistuses viibimine või muu seaduses ettenähtud põhjus.
Katseaja jooksul toimuvast töölepingu ülesütlemisest tuleb ette teatada vähemalt 15
kalendripäeva.
Kui katseaja tulemused ebarahuldavaks loetakse, siis põhjendatakse seda töötajale.
 Töölepingus fikseeritakse poolte andmed, lepingu sõlmimise ja tööleasumise
kuupäev, tähtajalise lepingu korral selle kestus ja alus, ametinimetus, töö tegemise koht,
palgatingimused, tööajanorm ja põhipuhkuse kestus.
 Töölepingu lõpetamise kuupäevaks on töötaja tööloleku viimane päev. Kui
tööleasumisel on esitatud tööandjale tööraamat, siis see tagastatakse. Töölepingu
lõppemise päeval makstakse töötajale lõpparve.
Töölepingu lõpetamise päevaks kohustub töötaja tagastama tema valduses olevad
töövahendid ning üle andma tööalase dokumentatsiooni.
 Töötaja peab enda andmete muutumisest teatama sekretärile ühe nädala jooksul.
3. TÖÖ- JA PUHKEAEG
 Tööaeg on seaduse, muu õigusakti, töölepingu või poolte kokkuleppega määratud
aeg,
mille kestel töötaja on kohustatud täitma tööülesandeid.
 Kooli juhtkonna, majandus- ja abipersonali arvestuslik tööaeg on 40 tundi nädalas kui
tööleping ei näe ette teisiti.

 Pedagoogilistel töötajatel on lühendatud täistööaeg 7 tundi päevas ehk 35 tundi
nädalas.
 Pedagoogiliste töötajate tööaja arvestust peab ja töökorralduse kehtestab direktor või
tema poolt määratud isik.
 Koolivaheaeg on töötajatele tööaeg, kui pole kokku lepitud teisiti.
 Õpetajate tööaeg algab 10 minutit enne tundide algust. Õigeaegset tööletulekut
takistavate asjaolude ilmnenisel tuleb viivitamatult teavitada otsest juhti.
 Isiklikel põhjustel töölt ärakäimine kooskõlastatakse otsese juhiga vähemalt 1 nädal
ette.
 Töötaja tohib tööajal töökohalt lahkuda ainult otsese juhi loal.
 Õppetunni kestus on 45 minutit. Selle kestel vastutab õpetaja kõigi tunnis viibivate
õpilaste turvalisuse eest.
Vahetunni jooksul vastutab õpilaste turvalisuse eest korrapidaja-õpetaja.
 Kooli juhtkonna, majandus- ja abipersonali tööpäev algab kell 8:00 ja lõppeb kell
16:00 kui pole kokku lepitud teisiti. Töötajate einestamiseks kulunud aeg arvestatakse
tööaja hulka.
 Laupäev ja pühapäev on puhkepäevad.
 Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub töötama üle
kokkulepitud tööaja (ületunnitöö).
Ületunnitöö ja töötamine puhkepäevadel hüvitatakse vaba aja andmisega, kui ei lepita
kokku teisiti.
 Töövõimetuse tõttu tööst eemal viibinud töötaja esitab esimesel tööleasumise päeval
sekretärile haiguslehe.
4. PUHKUSED
 Puhkust antakse töötajale töölepinguseaduse kohaselt.
Iga kalendriaasta kohta koostab tööandja puhkuste ajakava I kvartali jooksul.
Ajakava koostamisel arvestab tööandja töö korralduse huvidega ja võimalusel töötajate
soovidega.
Ajakavasse kantakse põhipuhkus.
Kui töötaja soovib kasutada töölepingu saeduses sätestatud lapsepuhkust ja tasustamata
lapsepuhkust kindlal ajal , tuleb sellisest soovist tööandjale teada anda enne 31. märtsi.
 Pedagoogilistel töötajatel on palgaline põhipuhkus 56 kalendripäeva, majandus- ja
abipersonalil 28 kalendripäeva.
 Puhkuste ajakava tehakse teatavaks õpetajate toa stendil.
 Puhkuse katkestamisest töövõimetuse tõttu teatab töötaja otsesele juhile
töövõimetuslehe esimesel kuupäeval. Töötaja puhkus jätkub peale töövõimetuslehe
lõppemist või tööandjaga kokkuleppel muul ajal.
 Tasustamata puhkust antakse poolte kokkuleppel.
Vastavasisuline avaldus tuleb esitada tööandjale vähemalt 14 päeva enne soovitava
puhkuse algust.

5. TÖÖTASU
 Töötaja töötasu suurus määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel, võttes aluseks
kehtivad õigusaktid.
 Tööandja maksab töötajale tasu üks kord kuus, hiljemalt sama kuu viimasel
tööpäeval.
 Töötasu makstakse ülekandega töötaja poolt esitatud pangakontole.
 Täiendavate tööülesannete täitmise eest maksab tööandja lisatasu vastavalt
kokkuleppele ja kehtivatele õigusaktidele.
 Rahaliste vahendite olemasolu korral maksab tööandja töötajale preemiat ühepoolse
otsuse alusel töötaja heade töötulemuste eest.
 Vaidlused töötasu suuruse ja maksmise korra, samuti lisatasude, hüvitiste
puhkusetasude jms. küsimustes lahendatakse direktoriga ning seejärel vajadusel vastavalt
seadusega sätestatud töövaidluste läbivaatamise korrale.
6. TÖÖLÄHETUSED JA TÄIENDKOOLITUS
 Direktoril on õigus lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljaspoole kooli.
 Tööandja on kohustatud maksma töölähetuse aja eest päevaraha, majutuskulu ja
sõiduraha vastavalt kehtivale seadusele.
 Täienduskoolitusele, töölähetusele ning õpilastega võistlusele, ekskursioonile või
olümpiaadile minekul kooskõlastab töötaja õppealajuhatajaga vajalikud tundide
asendused ning taotleb diraktorilt lähetusse saatmist, olles eelnevalt kooskõlastanud
kulude tööandjapoolse kompenseerimise.
 Tasemekoolituse jaoks antakse töötaja avalduse alusel õppepuhkust koolitusasutuse
teatise alusel õppesessiooni ajaks vähemalt 30 päevaks õppeaasta jooksul.
7. KOOLI KODUKORD. OHUTUS. TÖÖTERVISHOID.
 Töötaja kohustub jälgima hoone lahtiolekuaegu.
 Korraldamaks üritust, kuhu on kaasatud isikud väljastpoolt kooli, võtab töötaja
direktorilt selleks loa.
 Valvesignalisatsiooni käivitumise korral on töötajal kohustus oodata direktori või
tema kontaktisiku saabumine ning vajadusel kirjutada seletuskiri asjaolude kohta, mis
põhjustasid signalisatsiooni käivitumise.
 Tööruumist lahkudes tuleb ruum lukustada.
Töölt lahkudes suletakse aknad ja uksed, kustutatakse valgus ning lülitatakse välja
elektriseadmed.
 Kooli võtme kaotamisest informeeritakse viivitamatult juhtkonda.
 Töötaja kohustub jälgima, et tema töö käigus tekkida võivad suits, tolm, aur vms. ei
põhjustaks tulekahjusignalisatsiooni käivitumist.
Töötaja hooletuse tõttu käivitunud signalisatsioonist tulenevad kulud võib töötajalt sisse
nõuda.
 Ohuhäire korral tuleb tegutseda vastavalt ohuolukorras tegutsemise plaanile.

 Töötaja on kohustatud tööandjat teavitama viivitamatult kõigist asjaoludest, mis
võivad põhjustada tööandja vara kaotsimineku, rikkumise, või hävimise.
 Tööandja ei vastuta töötajate varale nende endi poolt tekitatud kahjude eest.
 Tööandja ning töötaja lähtuvad tuleohutuse-,töötervishoiu- ja tööohutusalastes
küsimustes kehtivatest seadustest.
 Tööandja on kohustatud enne tööle lubamist selgitama töötajale töö võimalikke ohte
ning kahjulikke mõjusid, ning vajadusel korraldama ohutusalast väljaõpet ja teadmiste
kontrolli.
 Väljaõppeta töötajat ei lubata tööle.
 Tööandja kontrollib jälgima masinate, seadmete jm. töövahendite korrasolekut.
 Töötaja on kohustatud järgima töö- ja puhkeaja korraldust.
 Töötaja on kohustatud kasutama ettenähtud kaitsevahendeid ja hoidma neid korras.
 Vastavalt väljaõppele ja tööandja juhistele kohustub töötaja mitte ohustama töö käigus
enda ja teiste elu ega tervist.
 Tööõnnetusest või ohuloukorrast ning enda haigusest teavitatakse viivitamatult
direktorit ja töökeskkonnavolinikku.
 Töötaja võib keelduda tööst, mille täitmine ohustab teda võiu teisi isikuid või ei
võimalda täita töötervishoiu- ja ohutusalaseid nõudeid, teatades sellest viivitamatult
otsesele juhile ja keskkonnavolinikule.
 Aineõpetaja informeerib õpilasi võimalikest ohtudest ainetunnis.
8. VARADE HALDAMINE. TÖÖTAJA VASTUTUS.
 Vastavalt töölepingule ja varalise vastutuse kokkuleppele ning õigusaktidele kannab
töötaja varalist vastutust tööandjale tekitatud kahjude eest.
 Töötaja on kohustatud hüvitama tööandjale enda poolt tekitatud kahju seadusega
ettenähtud korras.
 Töötaja suhtub enda käsutusse antud tööadja varasse heaperemehelikult ning tagab
selle säilimise.
 Tööandja vara tahtlikul rikkumisel hüvitab töötaja kogu tööandjale tekitatud kahju.

9. TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE
 Tööleping lõpeb töölepinguseaduses sätestatud alustel.
 Töötajal on õigus tööleping üles öelda vastavalt töölepinguseadusele ning
käesolevatele reeglitele.
 Töötajast tulenev mõjuv põhjus tööandja poolseks lepingu ülesütlemiseks on
sõtestatud töölepinguseaduses.
 Enne ühepoolset töölepingu ülesütlemist arvestab tööandja töötaja poolse rikkumise
raskust ja asjaolusid, samuti töötajale tehtud eelnevaid hoiatusi ning tema käitumist.

 Tööandjal on õigus nõuda töökorralduse reeglite rikkujalt nõuda kirjalikku seletust
ning töötajal on kohustus anda vastav kirjalik seletus.
Hoiatuse või töölepingu ülesütlemise võib teatavaks teha ilma seletusi nõudmata, kui
rikkumine on tõendatud muul viisil.
 Hoiatused võivad olla:
- otsese juhi suuline või kirjalik (paberkandjal või e-kirja teel edastatud) hoiatus ja
tähelepanu juhtimine,
- tööandja käskkirjaline hoiatus.
 Käskkirjaline hoiatus tuleb töötajale esitada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates
hoiatuse aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.
Hoiatus koostatakse kirjalikult ja tehakse teatavaks kas allkirja vastu või tähitud
postisaadetisena töötaja töölepingujärgsele elukoha aadressile või tööalasele e-postile.
 Kui tööandja ütleb lepingu üles ühepoolselt erakorraliselt, siis kohustub ta andma
töötajale etteteatamistähtaja jooksul töötajale uue töö otsimiseks vaba aega eelneva
kokkuleppe alusel ühe tööpäeva ulatuses kuus.
10. LÕPPSÄTTED
 Käesolevaid reeglid tutvustatakse kõigile töötajatele direktori või tema asetäitja poolt.
 Käesolevad reeglid tehakse kõigile kooli töötajatele kättesaadavaks kooli kodulehel
ning paberkujul sekretäri kabinetis.
 Reeglid jõustuvad alates 01.09.2015 a.

