KODUKORD
ÜLDSÄTTED
• Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
• Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
• Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
• Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.30-18.00. Lasteaed on suletud riigipühadel. Vastavalt
vajadusele, on lasteaia direktoril õigus moodustada liitrühmi ja teha muudatusi töökorralduses
(suvekuudel/puhkustel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate haigestumisel).
Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt suletud kuni üks kuu.
LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE
• Lapse esmakordselt lasteaeda toomisel vajab laps aega harjumiseks kollektiiviga vähemalt üks nädal.
Esimesel nädalal viibib laps lasteaias pool päeva.
• Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ja viib sealt ära
endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
• Lapsevanem annab esimesel võimalusel teada, millal laps pärast puudumist lasteaeda tagasi tuleb.
• Lapsevanem või selleks määratud hooldaja annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles
võtab lapse vastu rühma töötajalt.
• Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.
• Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.
• Lapsevanem teavitab õpetajaid koheselt oma muutunud kontaktandmetest.
• Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma
töötajat lasteaia kontakttelefonil +372 5203755.
• Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada
lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui lapsele ei ole järele
tuldud ja lapsevanemat ei ole võimalik kätte saada, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud
lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
• Lapsevanem tasub lasteaia toiduraha ja õppemaksu iga kuu 10. kuupäevaks, vastavalt raamatupidaja
poolt esitatud arvele. Lapsevanema poolt arve tasumata jätmisel ühe kuu jooksul võib lasteasutus peatada
lepingujärgsete kohustuste täitmise ning keelduda lapse lasteasutusse lubamisest.
• Lapsevanemate poolt arve tasumata jätmisel kahe kuu jookusul võib lepingu kirjalikult üles öelda ilma
etteteatamistähtajata ja arvata lapse lasteasutuse nimekirjast välja, kui lasteasutus on lapsevanemale
eelnevalt esitanud vastavasisulise kirjaliku teate andes tasumiseks tähtaja.
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LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
• Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit lapse terviseseisundist või erivajadustest tulenevatest
eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning
õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
• Rühma õpetajal on õigus haiget last rühma mitte lubada, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse
enda või teiste tervist.
• Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab
lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
• Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab
ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral
lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni
esmast abi.
• Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid
teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
• Lapsevanem teavitab rühma õpetajat lapse nakkushaigusesse haigestumisest.
• Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele
ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud
annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel tervishoiutöötajaga või direktori määratud
lasteasutuse pedagoogiga.
• Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu).
• Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Õueriided peavad võimaldama lastel
vabalt ringi liikuda ja meelepärase tegevuses osaleda. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre,
salle jt ohtlikke detaile.
• Lapsel on korvis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad, lapse riiete
korrashoiu eest vastutab lapsevanem.
• Soodsate ilmastikutingimuste korral viibivad lapsed võimalikult palju õues.
TURVALISUSE TAGAMINE
•

Lasteaia töötajad loovad lasteaias lapsele soodsa arengukeskkonna, mis on ohutu, turvaline ja
pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

•

Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus
vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja
mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

•

Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine.

•

Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute
omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

•

Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud
õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest. Laste puhke- või magamise ajal on laste
juures üks rühma töötaja.
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•

Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa,
peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

•

Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lähtuvad koolieelse
lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

•

Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale
transpordivahenditele.

•

Jalgratta olemasolul ja sellega lasteasutuse territooriumil sõites on lastel kohustuslik kanda kiivrit.

•

Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, nutiseadmeid
ega väärtesemeid.

•

Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.
Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

Kõik ettepanekud on teretulnud, tekkinud probleemid lahendame kohapeal!
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