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Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi töötasujuhend

I

Üldsätted

1. Käesoleva juhendiga kehtestatakse Tallinna Vanalinna Täiskasvanute

Gümnaasiumi

( edaspidi TVTG ) töötajate töötasustamise alused ja töötasu alammäärad.
2. TVTG töötajate töötasude määramisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest,
Tallinna linna õigusaktidest, Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadest ja koolile eelarves
töötasudeks ette nähtud vahenditest.

II

Töötasustamise alused

1. Pedagoogide töötasu määratakse 35 tunnise täistööaja eest nädalas, teistel töötajatel 40
tunni eest nädalas.
1.1 töötasu kantakse töötaja määratud pangakontole üks kord kuus 10.kuupäeval;
1.2 töötajale võib maksta lisatasu, preemiat ja toetust hallatava TVTG eelarves ettenähtud
töötasuvahendite piires;
1.2.1 ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku
lepitud ületunnitöö hüvitamisel rahas;
1.2.2 öötöö ja riigipühal tehtav töö hüvitatakse tööandja ja töötaja kokkuleppel täiendava vaba
aja andmisega, kokkuleppe mittesaavutamisel maksab tööandja öötööl ja riigipühal tehtava
töö eest töötasu seaduses ettenähtud ulatuses;
1.3 preemia ja lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas või
kokkuleppes näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on lisatasu või
tööga seotud preemia määratud;
1.4 töötajale ei maksta puhkusetoetust;
1.5 töötajale makstakse ainult järgmisi toetusi Tallinna linnapea määratud korras ja ulatuses:
1.5.1 lapse sünnitoetust (ühe lapse kohta)
1.5.2 matusetoetust (vanemate, abikaasa, laste surma korral)
1.5.3 toetust õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab
materiaalset abi (töötaja avalduse alusel ) kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud
kuutöötasu alammäära kahekordses ulatuses; toetused makstakse asutusele kinnitatud
töötasuvahendite piires erakorralisteks sündmusteks ettenähtud vahenditest;

1.6 puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise
kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib
saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale
vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse;
1.7 töölepingu lõppemisel hüvitatakse töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhku
rahas.
III

Töötasumäärad

TVTG on Tallinnas kool, kus võimaldatakse eksternidel ja üksikõppeaineid

õppivatel

noortel gümnaasium lõpetada. Haridusministeerium eraldab koolile nende õpetamiseks
vastavad vahendid.
1. Õpetajate töötasu alammäära kinnitab Tallinna Linnavolikogu oma määrusega, millest
lähtuvalt kinnitab direktor pedagoogide töötasumäärad.
2. Teiste töötajate ja abipersonali töötasumäär ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse
määrusega kehtestatud töötasu alammäärast.
3. Töötajate töötasu võib direktor tõsta Tallinna Haridusameti poolt koolile kinnitatud
eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.
4. Ametikohale kinnitatud töötasu määramisel arvestatakse ametikohale esitatavaid nõudeid ja
tööde keerukuse astet.
5. Töölepingus kokkulepitud töötasu hõlmab kõiki töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud
ülesannete täitmist.
6. Töötasumäär ja töötasu muudatused fikseeritakse töötaja töölepingus.
7. Direktori palk on kindlaks määratud Tallinna Linnavolikogu poolt ja fikseeritud temaga
sõlmitud töölepingus.
IV

Muud tasud

1. Töötajatele võib maksta täiendavat tasu asutuse eelarves kinnitatud töötasuvahendite
piires.
2. Ühekordne lisatasu õpetajatele:
Lühiajaline täiendav tunniväline töö konkreetse eesmärgi saavutamiseks 5 – 50 %

töötasumäärast
3. Ühekordne lisatasu teistele töötajatele:
Lühiajaline täiendavate tööülesannete täitmine
5 – 50 % töötasumäärast
4. Töötajale preemia ja tulemustasu maksmine kooskõlastatakse eelnevalt Tallinna
Haridusameti juhatajaga.

TVTG töötasujuhend on heaks kiidetud direktsiooni töökoosolekul 25.03.2015
TVTG töötasujuhend on heaks kiidetud hoolekogu koosolekul 26.03.2015

