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1. ÜLDSÄTTED

1.1. Töökorraldusreeglid on Hilariuse Kooli (edaspidi kooli) sisene dokument, milles määratakse
kindlaks kooli ja tema töötajate käitumisreeglid, pooltevahelised kohustused töösuhetes lähtudes
Eesti  Vabariigi  õigusaktidest  ja  kooli  põhimäärusest  ning  informeeritakse  töötajaid
töökorraldusest  koolis.  Töökorraldusreeglid  on  tööandja  ja  töötajate  vahelise  töölepingu
lahutamatu osa.
1.2. Töötaja  ja  tööandja  juhinduvad  töösuhetes  (lisaks  töökorraldusreeglitele)  tööõiguse,
töötervishoiu,  tööohutuse  õigusaktidest,  töötajaga  sõlmitud  töölepingust,  ametijuhendist  ning
muudest tööandja poolt kehtestatud juhenditest, eeskirjadest ja/või kordadest. 
1.3. Olukordades, mida ei reguleeri töökorraldusreeglid ega ka muud normatiivaktid, lähtutakse
tööandja juures väljakujunenud väärtustest, eetilise käitumise printsiipidest, mõistlikkusest ning
hea tava põhimõttest.
1.4. Tööalased konfliktid ja arusaamatused püüavad töötajad omavahel lahendada läbirääkimiste
teel või pöörduvad vahetu juhi poole. Vajadusel osaleb konflikti  lahendamises tööandja poolt
volitatud isik, tagades osapooli puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse.
1.5. Lahkarvamuste korral püüavad pooled probleemid lahendada läbirääkimiste teel, kokkuleppe
võimatuse korral lahendatakse vaidlused seaduses sätestatud korras töövaidluskomisjonis.
1.6. Töökorraldusreeglid on kohustuslikud täitmiseks peale nendega tutvumist nii tööandjale kui
ka  kõikidele  töötajatele.  Nende  nõuete  mittetäitmist  käsitletakse  tööandja  poolt  töölepingu
erakorralise ülesütlemise alusena töötajast tuleneval põhjusel.
1.7. Direktor tutvustab töökorraldusreegleid allkirja vastu igale töölepingu alusel tööle asuvale
töötajale  ja  tööreeglite  esmakordsel  kehtestamisel.  Töökorraldusreeglite  muudatused
avalikustatakse  kooli  kodulehel  ja  paberkandjal  õpetajate  toas,  sellega  loetakse,  et
töökorraldusreegleid  on  töötajatele  tutvustatud.  Muudatused  ja  täiendused  tutvustab  tööandja
töötajatele töökoosolekul.
1.8. Tööandja tagab töötajale võimaluse igal ajal  tutvuda töökorraldusreeglitega elektroonilisel
kujul kooli kodulehel ning paberkandjal õpetajate toas.
 

2. TÖÖTAJAGA TÖÖLEPINGU SÕLMIMISE JA LÕPETAMISE KORD

2.1 Töötajate vakantsed pedagoogilised ametikohad täidetakse üldjuhul konkursi korras vastavalt
koolis kehtestatud korrale. Teiste ametikohtade täitmiseks ei ole konkurss vajalik.
2.2 Töötajate töölepingud sõlmib, muudab, peatab, lõpetab, tühistab tööandja esindaja vastavalt
töölepingu seadusele. 
2.3 Töölepingu sõlmib tööandja töötajaga isiklikult. Tööleping loetakse sõlmituks, kui pooled on
selle allkirjastanud või töötaja tööle lubatud.
2.4 Lepingu sõlmimiseks nõuab tööandja järgmiste dokumentide esitamist:

 isikut tõendav dokument;
 tunnistus vajaliku kvalifikatsiooni ja hariduse kohta;
 vormikohane tervisetõend;
 seadusandlusega  ettenähtud  juhtudel  vajalikul  tasemel  riigikeele  oskust  tõendava

dokumendi originaal;
 välismaalane või kodakondsuseta isikul ettenähtud juhtudel kehtiv elamis- ja tööluba;
 muud dokumendid õigusaktidega ettenähtud juhtudel;
 töötajal  on  õigus  esitada  tööandjale  iseloomustusi,  soovitusi  ja  muid  dokumente,  mis

iseloomustavad tema eelnenud töötamist, saavutusi ja ametioskusi.
 tööandja ei või nõuda töölesoovijalt andmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi.
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2.5  Tööle  võtmisel  tutvustab  direktor  töötajale  töölepingut,  kooli  töökorraldusreegleid,
ametijuhendit  ning  tuleohutusjuhendit,  töötervishoiu  ning  tööohutuse  nõudeid.  Kõiki
ülalmainitud dokumente tutvustatakse töötajale allkirja vastu.
2.6 Töölevõtmisel nõutavatest dokumentides kajastuvate andmete muutumisest (nime, hariduse,
telefoninumbri,  alalise elukoha muutus või isikut tõendava dokumendi vahetus) teatab töötaja
kohe peale andmete muutmist direktorile.
2.7 Töölepingus kokkulepitud tööde tegemiseks töötajal vajaliku tervise, võimete, suhtlemisalase
sobivuse ja kutseoskuste kindlakstegemiseks on töölepingus ettenähtud katseaeg kuni 4 kuud.
Aeg,  mil  töötaja  puudus  töölt  mõjuval  põhjusel  (ajutine  töövõimetus,  tasustamata  puhkus),
katseaja hulka ei arvestata ja selle lõpptähtaeg lükkub nende päevade võrra edasi.
2.8 Katseajal on töötajal kõik seadusest, haldusaktidest ning töölepingust tulenevad õigused ning
kohustused.  Töölepingu  võib  katseajal  üles  öelda  vähemalt  15  kalendripäevase
etteteatamistähtajaga.
2.9 Töölepingut muudetakse poolte kokkuleppel.
2.10  Tööandjal  on  õigus  töö  paremaks  korraldamiseks  sõlmida  võlaõiguslikke  lepinguid
(töövõtuleping, käsundusleping).
2.11 Tööandja ja  töötaja vahel sõlmitud tööleping lõpeb või öeldakse üles üksnes töölepingu
seaduses ettenähtud alustel ja korras.
2.12 Vastutab enda käsutuses olevate dokumentide ja vara (ka võtme) nõuetekohase säilimise ja
korrasoleku eest. Võtme kaotamise puhul finantseerib töötaja uue võtme tegemise.
2.13  Hiljemalt  töölepingu  lõpetamise  päeval  on  töötaja  kohustatud  tagastama  selle
vastuvõtmiseks määratud isikule kõik tema valduses olevad töövahendid ning muud materiaalsed
väärtused (sh võtmed), samuti andma üle kogu tema valduses oleva tööalase dokumentatsiooni ja
nende koopiad nii  paberkandjal kui arvutis.  Asjade ja dokumentide üleandmine vormistatakse
üleandmise - vastuvõtmise aktiga juhul, kui seda nõuab direktor, üleandja või vastuvõtja.
2.14 Töötaja on kohustatud töölepingu lõppemise korral hiljemalt viimasel tööpäeval hävitama
enda käsutuses oleva edaspidises töös mittevajaliku teabe õpilaste kohta, sh koopiad, märkmed
või elektroonilisel andmekandjal salvestatu.

3. TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1  Töötaja  täidab oma kohustusi  tööandja  vastu  lojaalselt,  oma teadmiste  ja  oskuste
kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega.
3.2 Töötaja täidab eelkõige järgmisi kohustusi:

 teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi;
 teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal;
 täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi;
 osaleb oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitustel;
 hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või

teiste isikute elu, tervist ja vara;
 teeb tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;
 teavitab viivitamata tööandjale töötakistustest või selle tekkimise ohust, võimaluse korral

kõrvaldab erikorralduseta takistuse või selle tekkimise ohu;
 tööandja soovil teavitab tööandjat kõigist töösuhetega seonduvatest olulistest asjaoludest,

mille vastu tööandjal on õigustatud huvi;
 hoidub tegudest, mis kahjustavad tööandja mainet või põhjustavad klientide või partnerite

usaldamatust tööandja vastu;
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 teatab  oma  haigestumisest,  lapse  hooldamise  tõttu  töölt  puudumisest  või  tööle
mitteilmumisest  õppejuhile  või  direktorile  telefoni,  SMSi  või  e-posti  teel  esimesel
võimalusel: õhtuti kella 18.00-ks  või mitte hiljem kui ühe tunni möödumisel peale üldise
tööaja  algust  ning selle  eelduslikust  kestusest.  Tööle  naasmise  ajast  teavitab  hiljemalt
viimasel töölt puudumise päeval.

 Töötajal  on  lubatud  haigestumise  korral  ilma  töövõimetuslehte  võtmata  viibida  kodus
ennast ravides 3 järjestikust tööpäeva, kuid direktorile tuleb esitada nende päevade eest
avaldus palgata puhkuse saamiseks. Kui haigus kestab rohkem kui 3 tööpäeva, siis on
töötajal kohustus võtta töövõimetusleht.

 Jätma  töölt  puudumise  ajaks  (va  erakorralised  juhtumid)  asendajale  juhtnöörid  töö
läbiviimise kohta.
3.3 Töötaja osaleb oma valdkonna koosolekutel.
3.4 Töötaja täidab oma kohustusi isiklikult, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.5  Töötaja  peab  täitma  tööandja  korraldust,  kui  see  tuleneb  hädavajadusest  ehk
vääramatust jõust tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.
3.6  Töö  paremaks  korraldamiseks  teavitab  töötaja  tööandjat,  kui  ta  täidab  lepingulisi
tööülesandeid mõne teise tööandja juures.
3.7 Töötaja on kohustatud lugema tööalasele e-posti aadressile saabuvaid tööalaseid kirju
vähemalt 1 kord tööpäevas töötamise ajal ning vajaduse korral vastama neile hiljemalt 2
tööpäeva  jooksul,  kiiremate  küsimuste  puhul  samal  päeval,  väljaarvatud  töölähetuses
viibimise ja puhkuse ajal.
3.8 Kooli töötajatel ei ole lubatud:

 tööl viibida alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine olulise
mõju all või töökaaslasi ja õpilasi ohustavas nakkusohtlikus seisundis;

 tööle hilineda või töölt varem lahkuda ilma tööandja loata;
 töölt omavoliliselt puududa;
 tekitada tööandjale, kaastöötajatele, õpilastele või nende vanematele materiaalset kahju;
 eirata ohutusjuhendite, ametijuhendite või töökorralduse reeglite nõudeid;
 avaldada  kooli  juhtkonda,  kolleege  või  õpilasi  puudutavat  konfidentsiaalset

informatsiooni, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel;
 tegevus või tegevusetus, mille tagajärjel tekib tööseisak;
 töötajapoolne töökohustuste tahtlik või nõuetekohane täitmatajätmine;
 jätta töö ajal järelvalveta õpilasi ja objekte, kui see on töötaja töökohustuseks;
 tegevus  või  tegevusetus,  mis  põhjustab  õpilaste,  nende  vanemate  või  kooli

koostööpartnerite usaldamatuse tööandja või kooli vastu;
 suitsetamine  kooli  ruumides  või  territooriumil,  samuti  tööajal  suitsupausidel  käimine.

Tööajal võib kasutada ainult nikotiini plaastreid, nätse või inhalaatorit. 
3.9 Tööandja on kohustatud:

 kindlustama töötaja kokkulepitud tööga, tasuma töö eest tasu ettenähtud ajal ja suuruses,
andma ettenähtud puhkust ning maksma puhkusetasu;

 andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva
töötasu kohta ning muid töösuhet iseloomustavaid teatisi;

 tutvustama  tööle  võtmisel,  samuti  töötamise  ajal  töötajale  töökorraldusreegleid,
töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõudeid, selgitama töötajale tema töö võimalikke
ohtusid ja kahjulikke mõjusid;

   looma töötajale võimalused enesetäiendamiseks ning tööalaseks arendamiseks;
   täiustama töökorraldust ning võimaluste piires ergutama ja toetama edukamaid töötajaid;
   täitma seadustes, teistes õigusaktides, töölepingus, tööandja ja töötaja vahel sõlmitud
 muudes lepingutes ette nähtud kohustusi.
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4. TÖÖ- JA PUHKEAEG

4.1. Tööaeg on töölepingus  kokkulepitud aeg,  mille  kestel  on töötaja  kohustatud täitma oma
tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile. Ajutisi muudatusi töögraafikus tehakse
ainult  juhtkonna  nõusolekul,  muudatustest  teavitatakse  direktorit  e-kirjaga.   Pedagoogide
omavahelised tundide vahetused või ärajätmised juhtkonna kooskõlastuseta on keelatud.
4.2. Töötaja kohustub temale määratud tööajast kinni pidama.
4.3. Kooli  hoone  lahtioleku  ajad  on  kindlaks  määratud  kooli  õppeaasta  üldtööplaanis  ja
kajastuvad kodulehel.

4.4  Uusaastale,  Eesti  Vabariigi  aastapäevale,  võidupühale  ja  jõululaupäevale  eelnevat
tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Nendel päevadel on asutus avatud kella 14.15-ni.
4.5  Koolivaheaegade töökorraldusest  annab tööandja  teada  töötajale   õppeaasta  esimesel
veerandil  kirjalikus  vormis.   Kui  töötaja  ei  ole  saanud  tööandjalt  koolivaheaegade
töökorraldusest  informatsiooni esimese veerandi viimaseks päevaks, siis on koolivaheajad
töötajale  õppetöö ettevalmistamiseks,  koolitusteks,  enesearenguks  ja seda ei  pea tegema
aadressil Sõle 40. 
4.6  Juhtkonna  töötajate  (direktor,  õppejuht)  täistööaeg on 8  tundi  tööpäevas  ja  40  tundi
nädalas viiepäevase töönädalaga töötamisel. 
4.7 Mittepedagoogilise personali täistööaeg on 8 tundi tööpäevas ja 40 tundi nädalas; osaline
tööaeg  on  tööaja  üldisest  normist  lühem tööaeg,  mida  rakendatakse  tööandja  ja  töötaja
kokkuleppel.  Pikema  kui  6-tunnise  töötamise  kohta  on  ette  nähtud  30  -  minutiline
tööpäevasisene vaheaeg, mida ei arvestata  tööaja hulka.
4.8  Pedagoogilisel  personalil  (õpetajatel,  logopeedil,  eripedagoogil  ja  teistel
õppekasvatusalal töötavatel isikutel) on lühendatud tööaja kestus, 35 tundi nädalas. Õppetöö
tundide  arv  on  seitsmepäevase  ajavahemiku  jooksul  õpetajal  18-24  tundi  (norm
kehtestatakse kokkuleppel tööandjaga), abiõpetajal 30 tundi ja logopeedil 22 tundi.
4.9 Igapäevane õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile ning aasta üldtööplaanile.
4.10 Õpetaja/spetsialisti/abiõpetaja üldtööajal tehtavaid osa tööülesandeid võib töötaja teha
kodus,  kui  see  on  võimalik  ja  mõistlik.   Õpetaja/spetsialisti/abiõpetaja  üldtööaja  hulka
arvatakse:

5. töökavade ja õppematerjalide koostamine, täiendamine ja korrastamine;
6. tundideks ettevalmistamine ja oma töö analüüsimine;

 õpilaste IÕK koostamine;
 klassikoosolekute ning arenguvestluste ettevalmistamine ja läbiviimine;

7. tundide ja asendustundide andmine;
8. õpilaste väljasõitude, ekskursioonide, matkade, kooliürituste  korraldamine ja osalemine;
9. osalemine koosolekutel  ja  meeskonnatöödes  (õppenõukogud,  kolleegiumid,  lastevanemate

koosolekud jm koosolekud lähtuvalt üldtööplaanist);
10. lastevanemate nõustamine ja koostöö;
11. ametialase  dokumentatsiooni  täitmine  (sh  klassipäevik,  kirjeldavad  tunnistused,

enesehindamine);
12. enesetäiendamine, koolitustel osalemine.
Abiõpetaja üldtööaja hulka arvatakse:

 vahetu õppekasvatustöö õpilastega;
 õpilaste olme korraldamine;
 koostöös klassiõpetajaga õpilaste juhendamine ja abistamine;
 ettevalmistused õppekasvatustööks (tööplaanid ja -vahendid, õppekäigud jms);
 osalemine koosolekutel ja arenguvestlustel;
 osalemine kooliürituste ja aktuste ettevalmistamisel ning koristamisel;
 enesetäiendamine, koolitustel osalemine;
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 oma töö analüüsimine, dokumentatsiooni täitmine;
 osalemine õppekava ja kooli arengukava arendustegevuses;
 üldkasutatavate ruumide ja õppevahendite korrashoid (õpetajate tuba).

4.11 Pedagoogilisel  personalil  algab  tööaeg  vähemalt  10  minutit  enne  tema  esimese  tunni
/tööpäeva algust (üldtööaja arvelt).
4.12. Pedagoogilisel  personalil  ei  ole  lubatud  lahkuda  tundide  ajal  õpilaste  juurest  (klassist,
basseinist, võimlast, saalist jne). 
4.13. Koosolekute toimumise ajad on kindlaks määratud õppeaasta üldtööplaanis ning kajastuvad
stendidel.
4.14. Õppetundide aegade muutmine ja omavaheline vahetamine ei ole lubatud.
4.15. Töötajal  on  lubatud  tööaja  sees  teha  kaks  10-minutilist  kohvipausi  ja  lõunastada,
tingimusel, et tööülesannete täitmine seetõttu ei kannata.
4.16. Tööpäeva  kestel  haigestumise  ja  töölt  lahkumise  korral  peab  töötaja  sellest  teatama
õppejuhile, tema puudumisel direktorile.
4.17. Töölt  puudumine töötaja isikust tuleneval põhjusel on lubatud ainult  mõistlikus ulatuses

(mõni tund kuni üks tööpäev korraga). Kui tegemist ei ole ettenägematu juhtumiga, tuleb
puudumisest ette teatada kirjaliku avaldusega kooli juhtkonnale vähemalt 1-2 tööpäeva ja
leppida kokku asendused.

4.18. Ületunnitöö  on  lubatud  ainult  poolte  kokkuleppel.  Ületunnitöö  ja  vabadel  päevadel
töötamine  hüvitatakse  vaba  aja  andmisega,  kui  ei  lepita  kokku teisiti.  Töötaja  on kohustatud
täitma  tööandja  korraldust  teha  ületunnitööd  ettenägematute  asjaolude  tõttu,  eelkõige  kahju
tekkimise ärahoidmiseks.
4.19. Tööaja  hulka  arvatakse  juhtkonna  loal  tööülesannetega  mitteseonduvad  vältimatud
toimingud:

 arsti vastuvõtul käimine, kui arsti vastuvõttu muul ajal ei ole või kui abi on koheselt vajalik;
 perekonnaliikme ootamatu haigestumine, õnnetusjuhtum või nende surm;
 töötaja varaga asetleidnud õnnetuse esmaste tagajärgede likvideerimine.

4.20. Töötaja  avalduse  alusel  võimaldab  direktor  töötajale  kuni  kolm  vaba  päeva  palga
säilitamisega:

 abiellumise puhul;
 isale lapse sünni puhul;
 pereliikme (abikaasa, lapsed, õed, vennad, vanemad) surma korral;

4.21. Tööandjal on õigus nõuda puudumise põhjuse kohta kirjalikku tõendit.

5  TÖÖ TASUSTAMINE

5.1 Tööandja kannab töötaja töötasu üks kord kuus ülekandega töötaja poolt kirjalikus avalduses
osutatud isiklikule arveldusarvele hiljemalt järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.
5.2 Töötasu  suurus  määratakse  kindlaks  töölepingu  sõlmimisel,  võttes  aluseks  kehtiva
töötasujuhendi.  Töötasu  väljamaksmisel  peab  tööandja  kinni  seaduses  ettenähtud  maksud  ja
maksed. Töötasu ülekandekulud tasub tööandja.
5.3 Tulumaksuvaba miinimumi arvestamise aluseks on töötaja kirjalik avaldus.
5.4 Tööandja väljastab  töötaja  e-posti  aadressile  tema palgateatise,  mis  sisaldab töötasu ning
kinni peetud maksusid ja makseid.
5.5 Kui  palgapäev  langeb laupäevale  või  pühapäeval,  siis  makstakse  töötasu  sellele  eelneval
reedel.  Riigipühale  langeva  palgapäeva  puhul  makstakse  töötasu  välja  riigipühale  eelneval
tööpäeval.
5.6 Töötasu  suurus  on  töötaja  ja  tööandja  vahelise  kokkuleppe  tulemus  ja  ei  kuulu
avalikustamisele teistele kooli töötajatele ega väljaspool kooli.
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5.7 Vaidlused  töötasu  suuruse,  lisatasude,  asendustasu,  puhkusetasu  küsimustes  lahendatakse
eelkõige  direktoriga  ja  seejärel  vajaduse  korral  vastavalt  seadusega  sätestatud  töövaidluse
läbivaatamise korrale.

 6 PUHKUS

6.1 Töötajale  antakse  puhkust  Töölepingu  seaduse  kohaselt.  Puhkuste  ajakava  koostamisel
lähtub tööandja töö korraldamise huvidest, arvestades võimaluse korral töötajate soove. Puhkuste
ajakava koostatakse iga kalendriaasta kohta vähemalt 1 kuu enne puhkuste algust.
6.2 Üldjuhul saab töötaja puhkust kasutada suvel või koolivaheaegadel. 
6.3 Puhkusetasu  makstakse  vastavalt  Töölepingu  seadusele  ja  arvestatakse  keskmise  töötasu
alusel.
6.4 Puhkuste  ajakavasse  märkimata  puhkuse  kasutamisest  teatab  töötaja  kirjaliku  avaldusega
tööandjale 14 kalendripäeva ette.
6.5 Tööandja võib keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemateks kui 7-päevasteks osadeks.
6.6 Töötajal on õigus puhkuse ajal tööle asuda ainult poolte kokkuleppel.
6.7 Osalise tööajaga töötaja põhipuhkus on sama pikk kui täistööajaga töötaval töötajal.
6.8 Töötaja  teatab  puhkuse  katkestamisest  töövõimetuse  tõttu  esimesel  töövõimetuslehe
kuupäeval asutuse direktorile. Töötaja puhkus jätkub vahetult pärast töövõimetuslehe lõppemist,
tööandjaga kokkuleppel võib töötaja avalduse alusel kasutamata puhkuseosa välja võtta muul ajal
(vastavasisuline  avaldus  tuleb  esitada  hiljemalt  töövõimetuslehe  lõppemisele  järgneval
tööpäeval).
6.9 Tasustamata puhkust annab tööandja töötajale eelneval poolte kokkuleppel määratud ajaks
kirjaliku avalduse alusel. 
6.10 Tasustamata puhkuse aeg kuni üks kuu loetakse puhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja
hulka.

7 TÖÖALASTE KORRALDUSTE ANDMINE

7.1 Kooli  juhib direktor,  kellel  on korralduste  andmisel  kõrgeim õigus.  Direktor  võib muuta
kõigi teiste juhtide korraldusi, tuues ära oma otsuse motiivid ja põhjenduse.
7.2 Direktor annab välja kirjalikke korraldusi ja käskkirju kooli töö kõikides valdkondades.
7.3 Töötaja peab täitma eelkõige korraldusi, mis tulenevad tema töölepingust, ametijuhendist ja
seadustest. Kokkulepitud töid on töötaja kohustatud tegema ilma erikorralduseta nõuetekohaselt
ja korrektselt.
7.4 Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd, mis ei tulene
tema töölepingust (ühekordsed tööülesanded).
7.5 Tööalased korraldused,  mis  puudutavad igapäevast  tööd,  antakse suuliselt  või  e-kirja  või
teadete tahvli kaudu.
7.6 Töötaja alluvussuhe on sätestatud ametijuhendis ning kehtivas kooli struktuuris.
7.7 Tööalase korralduse andja  on kohustatud andma korralduse selgelt,  korrektselt  ja  üheselt
mõistetavalt.
7.8 Töötaja on kohustatud iga tööpäeva alguses tutvuma infoga teadete tahvlitel ja ametialase e-
postiga.
7.9 Töötaja võib korralduste täitmisest keelduda, kui nende täitmine:

 on  suunatud  tema  abikaasa,  vanemate,  vendade,  õdede  või  laste  või  teiste  töötajate
lähedaste inimeste vastu;

 on talle tervise tõttu vastunäidustatud;
 eeldab kõrgemat kvalifikatsiooni või teistsugust erialast ettevalmistust.
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7.10 Korralduste  täitmisest  või  selle  täitmist  takistavatest  asjaoludest,  mida  töötajal  ei  ole
võimalik lahendada, teavitab töötaja viivitamatult korralduse andnud juhti või direktorit.
7.11 Kooli  pedagoogilised  töötajad  peavad täitma õppenõukogu otsuseid,  neid võib muuta ja
tühistada vaid õppenõukogu.
7.12 Õppejuhil on õigus anda oma valdkonnas (vastavalt ametijuhendile) tööalaseid korraldusi,
lahendada kõiki tööalaseid küsimusi, selleks ta:

 koostab tunniplaani, mida ainult tal on õigus muuta;
 koostab  ruumide  kasutamise  graafikud,  tööplaanid  jms.  ja  esitab  need  kinnitamiseks

direktorile;
 nõustab talle alluvaid töötajaid;
 korraldab talle alluvate töötajate teavitamist erinevates tööküsimustes ja teostab kontrolli

antud korralduste täitmise üle;
 esitab oma probleemid ja ettepanekud töö korraldamiseks ning teisi valdkondi puudutavad

küsimused direktorile või kolleegiumile läbiarutamiseks.
7.13 Koolis ei ole õppejuhil eraldi vastuvõtuaega, tema poole võib pöörduda eelnevalt kokku
leppides.
7.14 Kolleegiumi koosolekute toimumise aja määrab kolleegium. Kolleegiumi juhataja edastab
kolleegiumi aja ja päevakorra vähemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.
7.15 Õpetajatel/spetsialistil  ei  ole  lubatud  teha  muudatusi  tunniplaanis,  õpilasi  omavoliliselt
tundi võtta ega tunde ära jätta.
7.16 Üksikute  õpilaste  mõjuvatel  põhjustel  tundidest  äralubamise  otsustab  vastava  aine  või
klassiõpetaja.

8  TÖÖKOHUSTUSTE RIKKUMINE

8.1 Töökohustuse  rikkumine,  so  töötajale  pandud  töökohustuste  täitmata  jätmine  või  mitte-
nõuetekohane  täitmine  töötaja  süü  tõttu  toob  kaasa  hoiatuse  või  töölepingu  erakorralise
ülesütlemise.
8.2 Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu
üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelkõige kui töötaja:

 on  eiranud  tööandja  mõistlikke  korraldusi  või  rikkunud  töökohustusi  (sh  kohustuste
mittetäitmine või mittekorrektne täitmine);

 hilinenud tööle ette teatamata (hilinemiseks loetakse kuni üks tund tööpäeva algusest);
 eiranud töötervishoiu-, tule- ja tööohutuse nõudeid (sh isikukaitsevahendite ja eririietuse

mittekandmine);
 on pannud toime teo, millega on põhjustanud tööandja usalduse kaotuse enda vastu;
 on häirinud kooli normaalset tööd;
 töötaja poolt on tekitatud vara puudujääk, riknemine, hävimine, kaotsiminek;

8.3 Töölepingu erakorraline ülesütlemine ilma etteteatamata ja ülesütlemise hüvitust maksmata
tööandja  poolt  töötajast  tuleneval  mõjuval  põhjusel, mille  tõttu  ei  saa  mõlemapoolseid  huve
järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja:

8.3.1 ei  ole  pikka  aega tulnud toime tööülesannete  täitmisega  terviseseisundi  tõttu,  mis  ei
võimalda  töösuhet  jätkata  (töövõime  vähenemine  terviseseisundi  tõttu).  Töövõime
vähenemist  terviseseisundi  tõttu  eeldatakse,  kui  töötaja  terviseseisund  ei  võimalda
tööülesandeid täita nelja kuu jooksul;

8.3.2 ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse, töökohale
sobimatuse või kohanematuse tõttu:

 tahtlik tööülesannete  mittetäitmine;
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 töödistsipliini või töökohustuse rikkumine vähemalt kahel korral 7 kalendripäeva jooksul;
  omavoliline töölt lahkumine;
  töö tegemise saboteerimine;
 omavoliliselt töölt puudumine ilma mõjuva põhjuseta; 

8.3.3 On  hoiatusest  hoolimata  eiranud  tööandja  mõistlikke  korraldusi  või  rikkunud
töökohustusi:

 töölt puudumine vähemalt üks nädal ja ei ole tööandjat oma haigestumisest informeerinud
töökorraldusreeglites ettenähtud viisil;

 füüsilise ja vaimse vägivalla kasutamine kaastöötaja või õpilaste suhtes;
 töötervishoiu,  töö-  ja  tuleohutuse  nõuete  eiramine,  mis  põhjustas  või  võis  põhjustada

raskeid tagajärgi;
 laste  järelvalveta  jätmine,  mille  tulemusel  on  toimunud  lapsega  õnnetus  või  on

kaasõpilased saanud tema suhtes kasutada füüsilist vägivalda;
8.3.4 On  tööandja  hoiatusest  hoolimata  töökohas  tarvitanud  või  viibinud  joobeseisundis

(alkoholi, toksilise või narkootilise aine mõju all või jääknähtudega);
8.3.5 On pannud  toime  varguse,  pettuse,  dokumentide   võltsimise  või  muu teo  (sh  kaasa

aitamine  või  varjamine),  millega  põhjustas  tööandja  usalduse  kaotuse enda vastu,  sh
andmebaaside, projektide, dokumentide kopeerimine, kui see ei ole seotud tööülesannete
täitmisega;

8.3.6 On põhjustanud kolmanda isiku usaldamatuse tööandja vastu;
8.3.7 On tekitanud süüliselt ja olulisel määral kahju tööandja varale või lõi kahju tekkimise

ohu;

9  TÖÖKULTUUR

9.1.  Iga kooli töötaja esindab oma tööandjat, sellest oleneb tööandja maine ja konkurentsivõime.
9.2.  Töötaja välimus peab tööl viibides olema korrektne ja puhas, käitumine viisakas.
9.3. Töötaja kannab tööruumides vahetusjalatseid.
9.4.  Töötaja võib muuta oma tööümbruse hubasemaks lillede, fotode jm esemetega, mis sobivad
kooli  töökeskkonda,  ei  riku  töökoha üldilmet,  ei  sega  töötegemist  ning  mõjuvad  töötajale  ja
õpilastele stressi maandavalt.
9.5.  Töötajad ei tohi lubada töökohale kõrvalisi isikuid.
9.6.  Õppetundide, kontsertide ja koosolekute ajal peab töötaja hoidma mobiiltelefonid hääletu/
vaikse režiimi peal.
9.7.  Õppetundide  ajal/tööajal  lastega ei  ole  isiklike  asjadega tegelemine  lubatud (sh isiklikel
põhjustel telefoniga rääkimine, arvutis/internetis isiklike asjade ajamine jmt).
9.7  Kirjadele  vastamise  nõuded  on  kehtestatud  asjaajamiskorras.  E-kirjade  kui  ametikirjade
koostamise juhend on kättesaadav direktori kabinetis. 
9.8 Töötaja suhtub kõikidesse õpilastesse õiglaselt ja loob positiivse õhkkonna.
9.9 Töötaja hoidub kolleegi väärkohtlemisest: tagakiusamisest, ähvardamisest, halvustamisest,
naeruvääristamisest, avalikku alandamisest, pahatahtlike kuulujuttude levitamisest.
9.10 Töötaja ei kasuta talle antud tööriietust ega töövahendeid isiklikel eesmärkidel.
9.11 Töötaja pargib oma auto asutuse territooriumil olevasse parklasse viisil,  mis võimaldaks
võimalikult paljude sõidukite parkimise.
9.12 Õppetööks  vajalikke  paljundusi  tehakse  õpetajate  toas  oleva  paljundusaparaadiga.
Paljundatakse  ainult  sellist  õppematerjali,  mis  on  vajalik  õppetöö  paremaks  läbiviimiseks.
Isiklikuks otstarbeks tehtud paljundused tuleb tasuda sularahakassase 0,06 eurot lehekülg.
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9.13 Kõikides  küsimustes,  mida  käesolev  peatükk  ei  käsitle,  lähtutakse  üldkehtivatest
viisakusreeglitest, moraalinormidest ning käitumise headest tavadest.

10  TÖÖLÄHETUSED JA ÕPPEPUHKUS

10.1 Töölähetusse  saatmise  ja  lähetuse  kulude  hüvitamine  toimub  vastavalt  Eesti  Vabariigi
õigusaktidele.
10.2 Tööandja võib töölähetuste reeglistikku reguleerida eraldi dokumendiga.
10.3 Lähetus toimub vähemalt 20 km kaugemal töötegemise kohast. Lähetusele kohale ja tagasi
sõitmine (sh väljaspool Eestit) ei kuulu tööaja sisse.
10.4 Töölähetusse saatmiseks esitab töötaja lähetustaotluse vähemalt 5 tööpäeva enne lähetust.
Lähetustaotluse alusel koostatakse direktori käskkiri.
10.5 Töötajal on õigus nõuda tööandjalt töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude ning
tööülesande  täitmisega  kaasnevate  muude  mõistlike  kulude  hüvitamist.  Lähetataval  on  õigus
nõuda  lähetusele  eelneval  päeval  tööandjalt  ettemakset  lähetuskulude  katteks  lähetuskulude
ligikaudses suuruses.
10.6 Töötaja on kohustatud esitama direktorile lähetuskulude tšekid 3 tööpäeva jooksul pärast
lähetusest  naasmist,  kulutuste  mõjuva põhjuseta  hilisemal  esitamisel  on tööandjal  õigus  need
hüvitamata jätta.

◦ Isikliku  sõiduauto  kulusid lähetuses  kompenseeritakse  keskmise,  so 7 liitrit  100-le
kilomeetri alusel. Kütusetšeki hüvitamisel korrutatakse edasi-tagasi kilomeetrite arv 7
keskmise liitriga ja jagatakse 100 kilomeetriga (nt 7 x 316km ÷ 100). Saadud liitrite
arvu alusel hüvitatakse kütusetšekk.

◦ Juhul  kui  sihtkohta  saab  sõita  otse  bussi-  või  rongiga,  siis  hüvitatakse  isikliku
sõiduauto kulud bussi- või rongipiletite ulatuses. 

10.7 Riigisisestel töölähetustel päevaraha ei maksta.
10.8 Töötajad,  kes osalevad tasemeõppes (bakalaureus,  magistrantuur,  doktorantuur),  esitavad
iga õppeaasta alguses ülikooli teatise enda õppimise kohta ülikoolis.
10.9 Õppepuhkuse saamiseks on töötaja kohustatud esitama õppepuhkuse taotluse vähemalt  5
kalendripäeva enne koolituse toimumist, kooskõlastades selle õppejuhiga.
10.10 Tööandjal  on  õigus  keelduda  õppepuhkuse  andmisest,  kui  õppepuhkuse  päev  või
järjestikused  päevad  langevad  üksnes  töötaja  puhkepäevadele.  Samuti  on  tööandjal  õigus
keelduda  õppepuhkuse  andmisest  selle  õppekava  läbimiseks  või  lõpetamiseks,  mille  alusel
toimuvad õpingud on peatunud akadeemilise puhkuse tõttu.
10.11  Tööandjal on õigus õppepuhkus katkestada või selle andmine edasi lükata töölepingu
seaduse § 69 lõikes 5 ettenähtud tingimustel. Kui puhkus katkestati või lükati edasi, on töötajal
õigus kasutada kasutamata jäänud õppepuhkuse osa talle sobival ajal.
10.12  Tasemeõppe  või  tööalase  enesetäiendamise  koolitusel  osalemiseks  antakse  töötajale
õppepuhkust  kuni  30  kalendripäeva  kalendriaasta  jooksul,  millest  20  kalendripäeva  eest
makstakse töötajale keskmist töötasu ja 10 kalendripäeva eest antakse tasustamata puhkust.
10.13  Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille
eest makstakse töötajale töölepingu seaduse § 29 lg 8 alusel kehtestatud töötasu alammäär.
10.14  Täiendkoolituselt tagasi saabunud töötaja esitab oma koolitustõendi direktorile EHIS-
registrisse  sissekandmiseks  ning  täidab  koolituskokkuvõtte,  mida  tutvustab  kolleegiumi
koosolekul ja esitab õppejuhile.
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11  TÖÖTAJATE TUNNUSTAMINE

11.1 Töötajatele võib avaldada tunnustust järgmiselt:
 tänukiri  -  antakse  ühekordse  eeskujuliku  tööülesande  täitmise  eest  või  pikemaajalise

heatasemelise töötamise eest; 
 preemia  –  rahaliste  vahendite  olemasolul  väljapaistvate  tööalalaste  saavutuste  või

tulemusliku töötamise eest;
 lisatasu – ühekordne tasu täiendavate tööülesannete täitmise eest.

11.2  Lisatasu kuulub töötasu hulka ja makstakse välja palgapäeval.  Preemia makstakse välja
asjaomasele tööperioodile järgneval palgapäeval.

12  OMANDIKAITSE

12.1 Omandikaitse  alla  kuuluvad kooli  territooriumil  asuvad kooli  inventar,  tehnika,  mööbel,
töövahendid, töötajate ja õpilaste isiklikud esemed ning kooli käsutuses olev muu vara.
12.2 Tööandja ei avalda ilma töötaja nõusolekuta andmeid töötajale arvutatud ja makstud või
maksmisele  kuuluva töötasu kohta,  välja  arvatud juhud, kui neid andmeid nõuab maksuamet,
juurdlus-  või  eeluurimisorganid  või  kohus,  riigikontroll,  samuti  muudel  seadusega  ettenähtud
juhtudel.
12.3 Tööandja  on  kohustatud  tagama  isikuandmete  töötlemise  vastavalt  isikuandmete  kaitse
seadusele.
12.4 Koolimajas viibimine töövälisel ajal ilma loata on keelatud.
12.5 Kõrvaliste isikute viibimine koolimajas mistahes ajal on keelatud ilma direktori loata või
eelneva kokkuleppeta.
12.6 Tööandja võib:

 paigaldada ruumidesse videovalvesüsteemi;
 kontrollida kõneeristusega tööandja lauatelefonide ja sim-kaartide kasutamist;
 saada selgitusi tööandja lauatelefonide ja sim-kaartide kasutamise kohta;
 lugeda tööandja arvutisse laekuvat või sealt saadetud elektronposti.

12.7 Kõik  tööandja  arvutis  ja  tööalases  e-postis  olev  info  kuulub tööandjale,  seetõttu  ei  ole
töötaja isikliku info hoidmine tööandja arvutis ja e-postis mõistlik, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
12.8 Iga töötaja, kes lahkub ruumist viimasena, kontrollib, et aknad on suletud, lisakütteseadmed
välja lülitatud ja tuled kustutatud.
12.9  Iga töötaja kannab varalist vastutust tema tahtliku või hooletu käitumise tõttu tööandjale
tekitatud kahju eest:

 tahtliku kahju tekitamise korral hüvitab töötaja kahju täies ulatuses;
 hooletuse tõttu tekitatud kahju tekitamise korral vastavalt süü astmele. 

12.10Kahju hüvitamise ulatuse määramisel arvestab tööandja töötaja tööülesandeid,  süü astet,
töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise
kestvust,  senist  käitumist,  töötaja  töötasu,  tööandja  mõistlikult  eeldatavaid  võimalusi  kahjude
vältimiseks  või  kindlustamiseks.  Tööandja  vähendab  hüvitist  tööandja  tegevusega  seotud
tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra.
12.11  Tööandja ei vastuta töötajate varale nende endi hooletusest tekitatud kahju eest.
12.12  Tööandja süül töötaja varale tekitatud kahju hüvitatakse kas asendamise teel või uue
ostmise tehtud kulutuste osas.
12.13  Vara all mõistavad pooled tööandjale kuuluvaid esemeid (sh töövahendeid) ja muud
rahaliselt  hinnatavat,  mis  on  mõeldud tööülesannete  täitmiseks  või  sellega  seotud toimingute
läbiviimiseks. 
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12.14  Töötaja  kasutab  tööandja  vara  heaperemehelikult  ning  kokkuhoidlikult  vastavalt
säästliku ja keskkonnahoidliku majandamise kavale.

13  TÖÖTERVISHOID, TÖÖOHUTUS, ELEKTRI JA TULEOHUTUSE ÜLDJUHIS

13.1. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine on kohustuslik kõikidele töötajatele.
13.2. Enne tööle asumist läbib töötaja tööandja poolt korraldatava sissejuhatava töötervishoiu,
töö- ja tuleohutusalase juhendamise.
13.3. Tööandja on kohustatud:

 tagama töö korraldamisel ohutud ja tervislikud tingimused vastavalt riiklikult kehtestatud
normidele ja seadustele;

 selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtusid ja kahjulikke mõjusid;
 korraldama töötervishoiu, tule- ja tööohutuse eeskirjade tundma õppimise vajaduse korral

täiendõppe;
 andma  omal  kulul  töötajatele  isikukaitsevahendid,  tööriietuse  ning  puhastus-  ja

pesemisvahendid, kui töölaad seda nõuab;
 nõudma töötajatelt töö-, tuleohutuse ja töötervishoiu eeskirjade täitmist;
 organiseerima töökeskkonnavoliniku tööd;
 teavitama  töötajaid  töökeskkonnavoliniku  kaudu  ohuteguritest,  töökeskkonna

riskianalüüsi tulemustest ja tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest;
 korraldama ja hüvitama töötajate töötervishoiukontrolli;
 kindlustama õigusaktidega ettenähtud tuleohutusnõuded;
 töötama välja ja kehtestama ruumidele ja töökohtadele tuleohutusnõuded;
 kindlustama esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ja nende korrasoleku;
 täitma töökeskkonna järelvalveorganite ettekirjutisi ja korraldusi;

13.4 Töötaja on kohustatud:
 täitma ohutu töötamise juhendeid ning eeskirjadega temale või tema käsutuses olevatele

töövahenditele ja töökohtadele ettenähtud nõudeid (tuleohutusnõudeid);
 täitma tööandja, tema esindaja ja töötervishoiu ja tööohutuse järelvalvet teostavate isikute

seaduslikke korraldusi;
 kasutama tervisekahjustuste ja õnnetuste vältimiseks isikukaitsevahendeid;
 jälgima ja nõudma ohutusnõuete täitmist õpilaste poolt;
 teadma tuletõrjevahendite asukohta ja oskama neid käsitleda;
 reageerima koheselt tuletõrjehäirele ja veenduma, kas on vajadust evakueeruda;
 tuleohu  või  muu  ohuallika  tekkimisel  võtma  tarvitusele  kõik  abinõud  inimeste

evakueerumiseks ohutsoonist, vara päästmiseks ja tulekahju kustutamiseks:
helistama hädaabi numbrile 112 ja teavitama olukorrast;
 teatama olukorrast viivitamatult direktorile või õppejuhile;
 teavitama ohtu sattunud personali ja õpilasi ohust;
 asuma  kuni  päästeametnike  kohalejõudmiseni  olemasolevate  vahenditega  tuld
kustutama ning püüdma tagada inimeste ohutuse; 

 meditsiinilise  abi  vajadusel  koolimajas  pöörduda  direktori  poolt  käskkirjaga  määratud
isikute poole;
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 iga  töötaja  kannab  oma töölõigus  vastutust  isikliku  hügieenireeglite  täitmise,  töökoha
korrasoleku, tehnoloogia ja sanitaarnõuete täitmise eest.

13.5 Töötervishoiuarsti  tervisekontrolli  saadetakse  töökeskkonna  riskianalüüsi  tulemusena
töötajad, kes:

 üle 50 % oma tööajast töötavad kuvariga – silmanägemise kontroll, vererõhu määramine,
antropomeetria (kaal, pikkus, kehamassiindeks);

 ohtlike  kemikaalidega  töötav  –  silmanägemise  kontroll,  vererõhu  määramine,
hingamisteede kontroll, üldine terviseseisund;

 suurenenud või erakordse nakkusohu korral – üldise tervisesisundi hindamine.
13.6 Tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates
lepingulise  töötervishoiuteenuse  osutaja  juures.  Teenuse  maksumuse  hüvitab  tööandja.
Tervisekontroll tehakse tööajal ja töötajale makstakse sellel ajal keskmist tööpäevatasu. Töötajal
ei ole õigus keelduda tervisekontrolli minemast.
13.7 Tervisekontrolli  korraldatakse  vastavalt  töötervishoiuarsti  määratud  tähtajale,  kuid  mitte
harvem  kui  üks  kord  kolme  aasta  jooksul  või  töötaja  nõudmisel  töökeskkonnast  tulenevate
tervisehäirete puhul.
13.8 Kui  tervisekontrollis  selgub,  et  töötaja  tervis  on  töökeskkonnast  tulenevalt  halvenenud,
hüvitab  tööandja  töötervishoiuarsti  otsuse  alusel  vajalike  abivahendite  maksumuse  üks  kord
kolme aasta jooksul järgnevalt:

 prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate vahendite hinnast kuni 50 %, piirhinnaga
100 eurot;

 käe - randmeortooside hinnast kuni 50 %, piirhinnaga 20 eurot;
13.9 Töötervishoiuarst annab soovitusi eelkõige töötaja tervishoidu arvesse võttes, et ennetada
tööga seotud haigestumisi ning säilitada töötaja töövõimet. Tervisekontrolli otsusel välja toodud
ettepanekud on tööandjale  heaks soovituseks.  Tööandja hüvitab töötervishoiuarsti  soovitustest
järgneva:

 klassikaline massaaži ravikuuri (10 korda) hinnast kuni 50%, piirhinnaga 100 eurot;

14 LÕPPSÄTTED

14.1  Igal  töötajal  on  õigus  anda  hinnanguid  ja  teha  ettepanekuid  nii  materiaalse  kui
mittemateriaalse töökeskkonna efektiivsuse suurendamiseks. 
14.2 Kõik muud töökorraldusreeglites lahendamata küsimused lahendatakse läbirääkimiste teel,
kui seadusaktid ei näe ette teisiti.
14.3 Töökorraldusreeglid kuuluvad muutmisele ainult tööandja otsuse alusel.
14.4  Töökorraldusreeglite  muutmisel  teavitab  tööandja  töötajaid  muudatustest  ette  30
kalendripäeva.
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