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KALLASTE KOOLI 

TÖÖKORRALDUSE REEGLID 

Kinnitatud kooli direktori 24.09.2015.a. käskkirjaga nr 1-5/6a 

 

Kallaste Kooli  töökorralduse reeglitega määratakse kindlaks tööandja ja töötajate 

(edaspidi Pooled) kohustused ja käitumisreeglid töösuhetes lähtudes Eesti Vabariigi 

õigusaktidest. Töökorralduse reeglid on Kallaste Kooli sisene dokument, mis kehtib 

kõigile kooli töötajatele. 
 

 

1. Üldsätted 

 

1.1 Töökorralduse reeglid on dokument, mis määratleb tööandja Jelena Lavrova ja 

töötajate käitumisreeglid töösuhetes ning nende koostööks vajalikud kohustused ja 

õigused. 

1.2 Töökorralduse reeglid on tööandja ja iga töötaja vahelise töölepingu lahutamatu 

osa ja täitmiseks kohustuslikud nii tööandja kui ka kõigi töötajate jaoks. 

1.3 Küsimustes, mis ei ole töökorralduse reeglitega kindlaks määratud, juhinduvad 

tööandja ja töötaja Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest. 

1.4  Pooled juhinduvad oma tegevuses: 

1.4.1  Eesti Vabariigi õigusaktidest, kooli direktori käskkirjadest, direktori või teda  

             asendava isiku korraldustest ja juhenditest; 

1.4.2  koolis kehtivatest eeskirjadest ja kordadest; 

1.4.3  töökorralduse reeglitest; 

1.4.4  töölepingust; 

1.4.5  Kõik töökorralduse reeglitega seotud küsimused lahendab tööandja talle antud  

 õiguste piires ja vastavuses kehtiva seadusandlusega. 

1.4.6   Töökorralduse reeglitega tutvumise võimalus tagatakse töötajatele igal ajal.  

1.5. Tööreeglid on saadaval paberkandjal direktori kabinetis ning avalikustatakse kooli 

  kodulehel. 

 

2. Töötajate töölevõtmise ja vabastamise kord 

2.1 Töösuhete aluseks on töötaja ja tööandja vaheline tööleping koos kõikide lisadega. 

Tööleping sõlmitakse kirjalikult kahes identses eksemplaris, millest üks jääb 

töötajale, teine tööandjale. 

2.2 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. 

2.3 Töötaja töölevõtmisel esitab töötaja tööandjale isikut tõendava dokumendi ja muud 

dokumendid õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Isiku töölevõtmisel ametikohale, 

mis nõuab eriteadmiste olemasolu, on tööandjal õigus nõuda diplomi või mõne 

muu dokumendi esitamist, mis tõendaks isiku haridustaset või kutseväljaõpet. 

Töötajal on õigus esitada  tööandjale iseloomustusi, soovituskiri  ja muud 

dokumente, mis iseloomustavad tema eelnenud töötamist ning kutseoskuste 

kasutamist. 

2.4 Töötaja töölevõtmisel on töötajal katseaeg kestusega kuni neli (4) kuud. 

2.5 Katseajal on töötajal kõik seadustest, haldusaktidest ning töölepingust tulenevad 

õigused ja kohustused. Katseaja tulemused määrab kindlaks tööandja. Kui tööandja 
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ei ole rahul katseaja tulemustega, on tal õigus tööleping üles öelda. Töölepingu 

võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga. 

2.6 Töölepingu muutmine on lubatud vaid poolte kokkuleppel, välja arvatud 

töölepingu seaduses ettenähtud juhtudel, mil töötajal või tööandjal on õigus nõuda 

töölepingu ühepoolset muutmist. Töölepingu tingimuste muutmine vormistatakse 

kirjalikult töölepingu lisana. Muudatustele kirjutavad alla tööandja esindaja ja 

töötaja.  

2.7 Töölepingu lõpetamise kuupäevaks on töötaja tööoleku 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 andma tööalase 

dokumentatsiooni. 

2.8 Töötaja peab enda andmete muutumisest teatama sekretärile ühe nädala jooksul. 

2.9 Töötaja on kohustatud tähtajatu töölepingu korralisest ülesütlemisest tööandjale 

kirjalikult ette teatama vähemalt 15 kalendripäeva. 
 

3. Töö- ja puhkeaeg 

3.1 Tööaeg on töölepingu või poolte kokkuleppega määratud ajavahemik, mille kestel 

töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja 

kontrollile. 

3.2 Kooli juhtkonna, majandus- ja abipersonali arvestuslik tööaeg on 40 tundi 

            nädalas kui tööleping ei näe ette teisiti. 

3.3 Pedagoogilise personali üldtööaeg on 35 tundi nädalas, kui tööleping ei näe ette  

teisiti. 

3.4 Pedagoogilise personali üldtööaeg on kindlaks määratud tunniplaani, kooli 

päevakava, korrapidamise, ringide ja pikapäevarühmade töögraafikute, 

sisekoolituse kava, õppenõukogu koosolekute, muude töökoosolekute ja teiste 

koolitööga seotud ürituste toimumisajaga. 

3.5 Koolivaheaeg on töötajatele üldjuhul tööaeg, kui pole kokku lepitud  

teisiti. 

3.6 Pedagoogilisele personalile on õppenõukogu tööst osavõtt kohustuslik. 

3.7 Õpetajad peavad tööle tulema hiljemalt 10 minutit enne oma esimese tunni algust. 

3.8 Õppetunni kestus on 45 minutit ja selle kestel vastutab aineõpetaja kõigi tunnis 

viibivate õpilaste turvalisuse eest. Vahetunni kestus on vähemalt 10 minutit ja selle 

kestel vastutab õpilaste turvalisuse eest korrapidaja-õpetaja. 

3.9 Kooli juhtkonna ja töötajate tööpäeva algus on kell 8.00 ja lõpp kell 16.00, kui 

pole kokku lepitud teisiti. 

3.10 Laupäev ja pühapäev on puhkepäevad. 

3.11   Erandjuhtudel võib tööandja töötaja tema nõusolekul tööle kutsuda puhkepäevadel 

ja riiklikel pühadel. Sel juhul antakse töötajale täiendav puhkepäev töötajale 

sobival ajal või kompenseeritakse puhkepäevadel ja riiklikel pühadel tööl oldud 

aeg rahaliselt. 

3.12   Töötaja puhkeajale lisanduvad järgmised rahvus- ja riigipühad: 

3.12.1  uusaasta (1. jaanuar); 

3.12.2. iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev (24. veebruar); 

3.12.3 Suur Reede; 

3.12.4  kevadpüha (1. mai); 

3.12.5  võidupüha (23. juuni); 

3.12.6  jaanipäev (24. juuni); 
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3.12.7  taasiseseisvumispäev (20. august); 

3.12.8  jõululaupäev (24. detsember), esimene jõulupüha (25. detsember), teine jõulupüha  

 (26. detsember). 

3.12.9 Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult   

 eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.  

3.13 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. 

3.14 Töötaja sunnitud töölt puudumise korral (haigus jm põhjused) on töötaja 

     kohustatud sellest tööandjat esimesel võimalusel informeerima. 
 

4.        Töökohalt puudumine 
4.1  Töölepinguga sätestatud tööajal ei ole töötajal lubatud tegeleda tööväliste asjadega. 

4.2  Poolte kokkuleppel võib tööajal ajada isiklikke asju, kui töötaja esitab 

 tööandjale vastava avalduse. 

4.3  Töökohalt eemalviibimiseks isiklikel põhjustel peab töötaja esitama tööandjale 

 kirjaliku avalduse (koos tema asendamise variantidega).  

4.4  Tööle mitteilmumisest haiguse tõttu on töötaja kohustatud teatama direktorile enne 

tööpäeva algust.  

4.5  Töötaja tööaja hulka arvatakse töö juurest ärakäimine: 

4.5.1  arsti juurde, kui see on vältimatult vajalik; 

4.5.2  perekonnaliikmete ootamatu haigestumise puhul; 

4.5.3  õnnetusjuhtumi, perekonnaliikme surma korral ning muudel ettenägematutel 

 asjaoludel. 

4.6  Erakorraliseks töölt ärakäimiseks annab loa tööandja.  

 
 

5.  Töö tasustamine 

5.1. Töötaja töötasu suurus ja töö tasustamise tingimused lepitakse kokku töölepingu 

sõlmimisel. 

5.2. Töötajatele makstakse töötasu üks (1) kord kuus. Töötasu makstakse välja 

töötamisele järgneva kuu viiendaks (5.) kuupäevaks. Kui töötasu maksmise päev 

langeb puhkepäevale, makstakse töötajale töötasu puhkepäevale eelneval päeval.  

5.3. Töötasu maksmine toimub sularahata arvelduse korras ülekandega töötaja poolt 

tööandjale teatatud pangaarvele. 

5.4 Töötajale töötasu maksmise aluseks on tööaja arvestuse tabel. 

5.5 Rahaliste vahendite olemasolu korral maksab tööandja töötajale preemiat 

ühepoolse otsise alusel töötaja heade töötulemuste eest. 

5.6 Täiendavate tööülesannete  täitmise eest maksab tööandja lisatasu vastavalt 

kokkuleppele ja kehtivatele õigusaktidele. 

 

6. Puhkus 

6.1 Kõigile töötajatele antakse iga-aastast põhipuhkust. Majandus- ja abipersonalil  

kakskümmend kaheksa (28) kalendripäeva;  pedagoogilistel töötajatel on 

viiskümmend kuus (56) kalendripäeva, mille hulka ei arvata rahvuspüha ja 

riigipühi. Pikendatud puhkust ja lisapuhkust antakse töölepingu seaduses sätestatud 

korras. 

6.2 Tööle asumise kalendriaastal arvutatakse kalendriaastast lühema aja eest 

põhipuhkust võrdeliselt töötatud ajaga. Töötaja võib nõuda puhkust, kui ta on 

tööandja juures töötanud vähemalt kuus kuud. 
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6.3 Tööandja koostab ja teeb töötajatele teatavaks puhkuste ajakava iga kalendriaasta 

esimese kvartali jooksul. Puhkuste ajakava koostamisel lähtub tööandja töö 

korraldamise huvidest, arvestades võimaluse korral töötajate soove. Seaduses 

sätestatud juhtudel on tööandja kohustatud arvestama töötajate soovidega. 

6.4 Üldjuhul on puhkus suvekuudel. 

6.5 Töötajale antakse lisapuhkust vastavalt Töölepingu seadusele ja 

kollektiivlepingule. 

6.6  Vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele on töötajal õigus õppepuhkusele. 

6.7  Tööandja võib rakendada kollektiivpuhkust. 

6.8 Väljaspool puhkuste ajakava antav puhkus vormistatakse tööandja korraldusega 

 töötaja avalduse alusel. Palgata puhkust antakse töötaja avalduse alusel poolte 

kokkuleppel määratud ajaks. 

6.9 Põhipuhkuse aja eest maksab tööandja töötajale puhkusetasu vastavalt 

õigusaktidega kehtestatud puhkusetasu arvutamise korrale. Puhkusetasu makstakse 

täies ulatuses töötajale välja hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.  
 

7.  Tööalaste korralduste andmise kord  
7.1  Kooli töökorralduse aluseks on kooli üldtööplaan. 

7.2  Tööalaseid korraldusi, järgides reeglina alluvussuhete põhimõtet, annab töötajale 

 edasi tööandja, õppealajuhataja või majandusalajuhataja, kas suuliselt, e-kirja või 

 teadete tahvli kaudu. 

7.3  Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd, mis ei 

 tulene tema töölepingust (näiteks ühekordsed tööülesanded).  

7.4  Kirjalikult peavad olema vormistatud: 

7.4.1  töötamine puhkepäevadel ja riiklikel pühadel; 

7.4.2  koosolekute aeg ja päevakord. 

7.5  Muudatustest tunniplaanis peab teatama direktor eelneval päeval, v.a. asendamine, 

 mis toimub nende õpetajate osas, kes teatasid puudumisest antud päeva hommikul. 

7.6.  Koolis korraldatavad koosolekud ja nõupidamised toimuvad väljaspool õppetööd. 

7.7.  Koolivaheaegadel rakendab tööandja pedagoogilise personali pedagoogilisele, 

 metoodilisele või organisatsioonilisele tööle aja piires, mis ei ületa töötaja 

õppetööaegset koormust.  
 

 

8. Töölähetused ja täiendkoolitused 

8.1 Tööandjal on õigus lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole 

töölepinguga määratud töö tegemise asukohta kuni kolmekümneks (30) 

järjestikuseks kalendripäevaks. Poolte kokkuleppel võib lähetus kesta kauem. 

8.2 Töölähetusse saatmine ning lähetuse kulude hüvitamine toimub vastavalt Eesti 

Vabariigi õigusaktidele. 
 

 

9.  Poolte kohustused  
9.1  Pooled on kohustatud: 

9.1.1  täitma kooli põhimäärust ja töölepingu tingimusi; 

9.1.2  täitma töökorralduse reegleid, ohutustehnika, tervishoiu- ja tuleohutuse nõudeid; 

9.1.3  tagama õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse; 

9.1.4.  täitma töökohustustega seotud dokumentatsiooni regulaarselt ja korrektselt; 

9.1.5  kindlustama nende hoolde antud kooli vara säilimise. 

9.2.  Tööandja on kohustatud: 

9.2.1  kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgelt ja õigeaegselt 
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vajalikke korraldusi; 

9.2.2  maksma töö eest tasu ettenähtud ajal ja suuruses; 

9.2.3  andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu; 

9.2.4  võimaldama töötajatele tööalase kvalifikatsiooni tõstmise; 

9.2.5  kindlustama töötajatele ohutud töötingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidega 

nõutud olmetingimused; 

9.2.6  täitma seaduses, haldusaktis ning töölepingus ettenähtud muid kohustusi. 

9.3  Töötaja on kohustatud: 

9.3.1  tegema kokkulepitud tööd ning täitma ilma erikorralduseta ülesandeid, mis 

tulenevad töö iseloomust või töö üldisest käigust; 

9.3.2  kinni pidama ettenähtud tööajast; 

9.3.3  õigeaegselt ja täpselt täitma tööandja seaduslikke korraldusi; 

9.3.4  hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel töökohustuste ja õpilastel 

koolikohustuse täitmist või kahjustavad nende ja kolmandate isikute vara; 

9.3.5  hüvitama kahju kooli vara rikkumisel; 

9.3.6  hoidma korras ja puhtana tööruumi ja -vahendid; 

9.3.7  järgima materiaalsete väärtuste ning dokumentide hoidmise ja täitmise korda; 

9.3.8  täitma seaduses, haldusaktis ning töölepingus ettenähtud muid kohustusi; 

9.3.9  tagastama talle usaldatud töövahendid ja muu vara tööandjale töölepingu 

lõppemisel; 

9.3.10  mitte töötama alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes; 

9.3.11  hoiduma igasugustest tegudest, mis kahjustavad kooli mainet; 

9.3.12  täitma Isikuandmete kaitse seadusega sätestatut; 

9.4  Õpetaja on lisaks eeltoodule kohustatud: 

9.4.1  tagama oma tunnis ja õpilasüritustel korra, distsipliini, õpilaste ohutuse ja kooli 

vara säilimise; 

9.4.2  kehtestama õpilastele väljasõitude ja õppekäikude ajaks käitumisreeglid ja 

nõudma nende täitmist;  

9.4.3  kinnitama väljasõidul osalevate õpilaste nimekirja eelnevalt direktori või 

õppealajuhataja juures.  

9.4.4  tööõpetuse, füüsika, keemia ja kehalise kasvatuse õpetajad peavad tutvustama 

õpilastele ohutustehnika nõudeid, mis on kehtestatud praktilisteks ja laboratoorseteks 

töödeks ja nõudma nende täitmist. 

9.4.5  lugema igapäevaselt oma e-posti ja sealseid korraldusi ja teateid. 

 

10. Töötervishoid, töö- ja tuleohutus 

10.1 Töötervishoiu, töö- ja tuleohutuse nõuete täitmine on kohustuslik kõikidele 

töötajatele. 

10.2 Tööõnnetuste vältimiseks ja töötajate tervise säilitamiseks peab tööandja, kelle 

esindajaks on majandusjuhataja:  

10.2.1 tagama töö korraldamisel ohutud ja tervislikud töötingimused vastavalt 

töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjadele,  

10.2.2 selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtlikke ja kahjulikke mõjusid; 

10.2.3 andma oma kulul töötajatele isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja 

pesemisvahendid, kui töö laad seda nõuab, ning korraldama isikukaitsevahendite 

kasutamise väljaõppe; 

10.2.4 tutvustama töötajale tööle võtmisel ja töötamise ajal töökorralduse reegleid, 

töötervishoiu ja töö- ning tuleohutuse nõudeid ja jälgima nende täitmist; 

10.2.5 korraldama vajadusel töötervishoiu- ja tööohutusealase väljaõppe; 
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10.2.6 tagama õigele kohale esmaabivahendite kättesaadavuse; 

10.2.7 määrama töötajad esmaabi andmiseks ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe; 

10.3 Tööandja on kohustatud hüvitama töötajate tervisekontrolliga kaasnevad kulud. 

10.4 Tuleõnnetuste vältimiseks peab tööandja: 

10.4.1 kindlustama riiklike seadustega ettenähtud tuleohutuseeskirjade olemasolu; 

10.4.2 määrama tuleohutuse eest vastutavad isikud; 

10.4.3 kindlustama esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ja nende korrasoleku; 

10.4.4 õpetama töötajaid kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid. 
 

11. Töölepingu  erakorraline ülesütlemine töötasust tuleneval põhjusel  

11.1 Tööandjal on õigus ilma etteteatamata ja ülesütlemise hüvitist maksmata 

erakorraliselt tööleping üles öelda, kui ei saa eeldada töösuhte jätkamist, sest töötaja: 

11.1.1 on tööl alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju 

all.  

11.1.2 ei täida tahtlikult tööülesandeid. 

11.1.3 rikub töödistsipliini või töökohustusi vähemalt kahel korral 7 kalendripäeva 

jooksul; 

11.1.4 puudub omavoliliselt töölt ilma mõjuva põhjuseta 

11.1.5 on tahtlikult või raskest hooletusest tegevuse või tegevusetuse tõttu kahjustanud 

tööandja või kaastöötaja vara; on varastanud, omastanud või röövinud ja/või eeltoodule 

kaasa aidanud ja varjanud. 

11.1.6 on kaastöötaja suhtes kasutanud füüsilist vägivalda. 

11.2 Tööandja võib töölepingu üles öelda, kui töötaja, vaatamata eelnevale hoiatusele 

rikub kokkulepitud reegleid, eelkõige kui töötaja: 

11.2.1 on eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi (sh kohustuste 

mittetäitmine või mittekorrektne täitmine); 

11.2.2 on pannud toime teo, millega on põhjustanud tööandja usalduse kaotuse enda vastu; 

11.2.3 on tekitanud vara puudujäägi, hävimise, kaotsimineku. 

 

12. Klassiväline tegevus 

12.1 Klassivälised üritused toimuvad vastavalt kooli ürituste plaanile, klassijuhatajad on 

kohustatud osalema koostatud graafiku alusel vastava kooliastme ülekoolilistel üritustel. 

12.2 Klassiõhtute korraldamine kooskõlastatakse eelnevalt huvijuhiga. 

12.3 Õpilaste kogunemisi, võistlusi, ekskursioone, õppekäike ja muid üritusi võib 

õppetundide ajal korraldada vaid eelneval kokkuleppel direktori või õppealajuhatajaga. 

Organiseerija teavitab kokkuleppest aineõpetajaid.  
 

 

13. Lõppsätted 

14.1 Töökorralduse reeglid tehakse töötajatele teatavaks tema tööle asumisel, hiljem on 

nendega võimalik tutvuda sekretäri juured ja kodulehel.  

14.2 Kontrolli töökorralduse reeglitest kinnipidamise üle teostab tööandja. 

14.3 Käesolevates töökorralduse reeglites sätestamata küsimustes juhinduvad töövõtjad ja 

tööandjad seadustest, haldusaktidest ja töölepingust. 

14.4 Töökorralduse reeglid kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga. 
 

 

 


