Pikapäevarühma õpetaja ametijuhend
PIKAPÄEVARÜHMA ÕPETAJA AMETIJUHEND
I ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva ametijuhendiga nähakse ette Varbla Kooli pikapäevarühma õpetaja
põhieesmärk, kohustused, õigused ning vastutus.
1.2. Ametikoha põhieesmärgiks on tagada nõuetele vastav töö pikapäevarühmas.
1.3. Pikapäevarühma õpetaja allub vahetult direktorile ja täidab direktori korraldusi.
1.4. Pikapäevarühma õpetajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu direktor.
1.5. Pikapäevarühma õpetaja juhindub oma töös käesolevast ametijuhendist, töösisekorra-,
ohutustehnika-, tuletõrje- ja tervisekaitse eeskirjadest koolis ja töölepingus sätestatust.
1.6. Vääramatu jõu korral on töötaja kohustatud täitma tööandja või teda asendava isiku
korraldust teha ületunnitööd.
1.7. Pikapäevarühma õpetaja äraolekul asendab teda direktori poolt kinnitatud isik.
1.8. Pikapäevarühma õpetaja omab kehtivat korras terviselehte.
III PÕHIÜLESANDED
3.1. Lähtub oma töös kooli põhieesmärkidest ja õppekavast.
3.2. Suunab ja motiveerib õpilasi.
3.3. Kujundab õpilastes läbi õppe- kasvatustöö positiivset eluhoiakut.
3.4. Teeb koostööd klassijuhatajate ja aineõpetajatega.
IV KOHUSTUSED
4.1. Täidab kõiki punktis 1.5. mainitud eeskirju ja käesolevat ametijuhendit.
4.2. Võtab osa õppenõukogu tööst, töökoosolekutest ja koolitustest
4.3. Planeerib rühma tegevuse vastavalt koolis kehtestatud korrale ja tähtaegadele. Plaani
kooskõlastab direktor ja esitatakse kinnitamiseks trimestri alguses.
4.4. Organiseerib rühmatööd vastavalt pikapäevarühma töö töökorraldusele ja peab kinni
päevakavast.
4.5. Täidab nõuetekohaselt pikapäevarühma päeviku.
4.6. Pöörab suurt tähelepanu õpilaste tervistavatele üritustele.
4.7. Peab täpselt kinni kehtestatud tööaegadest.
4.8. Hoiab korras oma tööruumi(d), töökoha, õppe- ja mänguvahendid, tehnilised vahendid.
4.9. Tagab kasvatustöö eesmärkide, sisu ja tegevuste vastavuse lähtudes pikapäevarühma
tööle esitatud nõuetele.
4.10. Oskab ennetada ja lahendada õpilaste hulgas konfliktsituatsioone, moraalset või füüsilist
vägivalda.
4.11. Teeb koostööd õpilastega, kolleegidega, lastevanematega.
4.12. Täidab tervishoiu- , tule- ja tööohutuse eeskirju, tagab õppe-kasvatustöö käigus nendest
nõuetest kinnipidamise. Instrueerib õpilasi ohutusnõuete täitmisest ja tagab nende järgimise.
4.13. Täiendab pidevalt oma erialaseid, pedagoogilisi, metoodilisi ja psühholoogiaalaseid
teadmisi.
4.14. On oma käitumises õpilastele eeskujuks; hoiab enda, kooli, kolleegide head mainet. On
väljaspool kooli koolile lojaalne.
4.15. Tagab konfidentsiaalsuse õpilaste kohta käiva informatsiooni haldamisel.
4.16. Informeerib haigestumise korral direktorit samal päeval, samuti haiguslehe
pikendamisest.

4.17. Nõustab ja annab õpilastele vajadusel õpiabi.
V ÕIGUSED
5.1. Pikapäevarühma õpetajal on õigus:
– Teha direktorile soovitusi ja ettepanekuid kooli töö paremaks organiseerimiseks;
osaleda
kooli juhtimises õppenõukogu töö kaudu.
– Valida kasvatustöö ja –meetodid õppeeesmärkide täitmiseks lähtuvalt kooli õppekavast.
– Saada direktsioonilt vajalikke töövahendeid (rahaliste vahendite võimaluste piires).
– Saada oma tööle hinnangut direktorilt või direktsiooni poolt määratud
eksperdilt
– Saada vajadusel täiendkoolitust.
VI VASTUTUS
6.1. Pikapäevarühma õpetaja vastutab:
– Käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmise eest
– Kooli õppekava täitmise eest.
– Nõutava dokumentatsiooni õigeaegse ja korrektse täitmise eest.
– Vastutab talle usaldatud kooli ruumide ja kooli vara olemasolu ja korrasoleku eest.
– Talle määratud ühekordsete või pidevate lisaülesannete korrektse täitmise eest.
VII KVALIFIKATSIOONINÕUDED
Pikapäevarühma õpetaja vastab HM poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
VIII VAJALIKUD ISIKSUSE OMADUSED
– stressitaluvus
– sõbralikkus
– suhtlemisoskus
– koostööoskus
– konfliktide ennetamise ja probleemide lahendamisoskus
– analüüsimis- ja enesehindamisoskus
IX AMETIJUHENDI MUUTMINE
Käesolevat juhendit muudetakse vastavalt Varbla Kooli töökorralduse muutmisele, kuid mitte
sagedamini kui kord aastas.

