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1. ÜLDINFO, LASTEAEDA TOOMINE JA VIIMINE

1.1. Lasteaed on avatud 7:00 - 19:00, alates 17:30 – 19:00 on avatud ainult valverühm.   

Valverühma  graafikuga  saab  tutvuda  rühma  stendil  või  lasteaia  kodulehel.  

Valverühma kasutamisest andke teada õpetajale. 

1.2. Laps tuleb hommikul ja lahkub õhtul lasteaiast koos täiskasvanuga. Kui lapsele tuleb

 järgi keegi teine peale lapsevanema, tuleb sellest õpetajale teatada.

1.3. Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt- vähemalt 15 min enne hommikusööki või 15 

min enne kella 9:00 (juhul kui laps ei söö hommikust). 

1.4. Hommikul ja õhtul hoolitseb iga lapsevanem ise oma lapse riietumise eest.

Koolieeliku  tulekul  või  minekul  lasteaiast  üksinda  koju  või  huviringi,  kirjutab  

lapsevanem avalduse, millega võtab vanem enda kanda vastutuse lapse ohutuse eest.

1.5. Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või joobes (ilmselged    

joobeseisundi tunnused) isikule.

1.6. Õpetaja  annab  lapse  alaealalisele  (õde  või  vend)  üle  vaid  lapsevanema  vastava  

kirjaliku avalduse põhjal.

1.7. Last lasteada tuues ning järele tulles ärge lahkuge ilma õpetajaga kontakti võtmata.

1.8. Soovitavalt ootame lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 10 minutit enne rühma või 

valverühma sulgemist- st kell 17:20 või 18:50, et lapsevanemal oleks piisavalt aega 

õpetajaga informatsiooni vahetamiseks ning lapsel aega iseseisvaks riietumiseks.

1.9. Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu ja 

töötajate puhkuseid.

1.10. Igal rühmal on oma reeglid, mis lähtuvad lasteaia kodukorrast.

1.11. Lasteaia  ruumides  on  välisjalanõudes  kõndimine  keelatud.  Kasutada  kilesusse.  

Lasteaias  toimuvatel  koosviibimistel  ja  pidulikel  üritustel  soovitame  kasutada  

vahetusjalanõusid.
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2. RIIETUS

2.1. Parim õueriietus on see, mille määrdumisel ei teki probleeme. Laps peab saama õues 

liikuda,  mängida,  ronida ja seejuures  mitte  tundma hirmu riiete  määrimise pärast.  

Riietel  peavad olema lukud ja  muud kinnitused  korras.  Laste  ohutuse  huvides  ei  

soovita paeltega kapuutse ja pikki pealeseotavaid salle (oht jääda rippuma, kinni).

2.2. Hea, kui lapsel on varukindad, sokid, pesu.

2.3. Hea, kui lapse riietel,  jalanõudel on sees nimed (märgistused),  et sarnased esemed  

üksteisega segamini ei läheks. 

2.4. Jalanõud peaksid olema mugavad ja liikumist võimaldavad.

2.5. Suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik.

2.6. Liikumistunniks  (ka  lasteaia  ringides)  on  vajalikud  võimlemisriided  (lühikeste  

varrukatega T-särk ja lühikesed püksid).

2.7. Riided viia pessu vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas.

 

3. ÕPPE -JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

3.1. Aktiivsel õppeperioodil  (15. september – 31. mai) paneb õpetaja igal esmaspäeval  

rühma  nädalaplaani  stendile  ning  rühma  listi,  et  lapsevanemad  oleksid  teadlikud  

nädala jooksul läbiviidavatest planeeritud tegevustest.

3.2. Juuni-, juuli- ja augustikuus toimub õpitu kinnistamine ja põhirõhk on õuetegevusetel.

3.3. Lapsevanemal  on  õigus  rühma-,  liikumis-  või  muusikaõpetaja  poolt  läbiviidavaid  

tegevusi vaadelda või nendes osaleda, sellest eelnevalt õpetajat teavitades.
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4. SÖÖMINE JA TOITLUSTAMINE

4.1. Lasteaias on võimalik avalduse alusel süüa kolm korda päevas.

4.2. Toidukordade arvu võib muuta avalduse alusel üks kord kuus, enne esimest kuupäeva.

4.3. Menüü leiab koridori teadetetahvlilt ja lasteaia kodulehelt.

4.3.1. Hommikusöök: kell 8:30

4.3.2. Lõunasöök: kell 12:05 (sõimerühm) ja 12:30 (aiarühm)

4.3.3. Õhtuoode: 16:00 

4.4. Kui laps on millegi suhtes allergiline, palume sellest õpetajale teada anda.

4.5. Palume mitte anda lapsele lasteaeda kaasa maiustusi  või muud toitu,  kui see pole  

seotud mingi üritusega.

4.6. Harjutage last kodus sööma samu toite, mis lasteaias. 

4.7. Meie menüüd on koostatud lapse tervisliku toitumise nõudeid arvestades. 

5. MÄNGUASJAD

5.1. Jalgratta kaasavõtmisel lasteaeda peab ratas olema lukustatud rattahoidlasse. 

5.2. Rattaga ja tõukerattaga sõites peab laps kandma kiivrit. 

5.3. Lasteaed ei vastuta õuealale jäetud rataste, lapsevankrite jms eest.

5.4. Lasteaed ja rühm ei vastuta kaasa võetud mänguasjade ja laste väärismetallist ehete  

(kõrvarõngad, ketid jms) kadumise või purunemise eest.

5.5. Lasteaeda kaasa võetud kelk peab olema tähistatud lapse nimega. 

5.6. Igas rühmas on oma kindel mänguasjade päev ja/või reeglid selle kohta.
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6. HAIGE LAPS

6.1. Haiget last ei tohi lasteaeda tuua, see ohustab teisi ja on lapsele endale ohtlik.

6.2. Haigel lapsel on parem kodus olla.

6.3. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teistega, peab ta jääma veel

koju.

6.4. Õpetaja jälgib lapse tervislikku seisundit lasteaeda tulekul ja kogu lasteaiapäeva vältel.

6.5. Haiguse kahtluse korral võtab õpetaja ühendust lapsevanemaga ja saadab haige lapse 

koos vanemaga koju.

6.6. Lapse haigestumisel teavitab  lapsevanem rühma õpetajaid.

6.7. Ravimeid ei tohi lapsele lasteaeda kaasa anda. Erandiks on kroonilised haigused ja  

allergiad mille puhul ravimite andmine kooskõlastada rühmaõpetajaga.

7. KOOSTÖÖ

7.1       Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning 

turvatunde tagamisele lasteaias.

     7.2      Lasteasutuse ja lapsevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja     

lugupidavale suhtlemisele, erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale laste huvid.

7.3. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitatakse rühma 

riideruumi stendil oleva infoga või e-posti kaudu. Stendil on tutvumiseks välja pandud

rühma nädalakava, menüü, päevakava, kontaktid jm oluline.

7.4. Lapsevanem tutvub regulaarselt rühma teadetetahvlil ning rühma listi kaudu saadetud 

infoga

7.5. Ettepanekute ja arvamustega võib pöörduda rühma õpetajate, logopeedi, eripedagoogi,

juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole. Kasutada võib ka postkasti,  

mis asub üldkoridoris.
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7.6. Lapse  päeva  kohta  annab  õpetaja  lapsevanemale  tagasisidet  suuliselt  vastavalt  

vajadusele.

7.7. Vähemalt kaks kord õppeaastas toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud.

7.8. Vähemalt üks kord aastas toimuvad arenguvestlused.

7.9. Lapsevanema koduse-, töötelefoni, posti- või meiliaadressi muutmisest tuleb teavitada 

oma lapse rühmaõpetajat.

8. LASTEAIA TASU

8.1. Õppetasu ja toiduraha tasub lapsevanem arve alusel, hiljemalt 20. kuupäevaks (juhul 

kui  arvel  pole  teisiti  märgitud)  lasteaia  arvelduskontole.  Erandiks  on  kuu  keskel  

lasteaeda tulnud lapsed, kes saavad arve kuu lõpus või liidetakse arve summa järgmise

kuu arvele.

8.2. Lapse puudumisel ei pea vanem maksma toiduraha alates teisest puudumise päevast 

kuni  puudumise  lõpuni,  välja  arvatud  juhul,  kui  lapsevanem  teavitas  õpetajat  

puudumisele eelneva päeva hommikul kella üheksaks.

8.3. Kuu lõpus tehakse tasaarvestus puudutud päevade osas ning enam makstud toiduraha 

jääb ettemaksuks järgmisel kuul.

8.4. Kui makstakse eelmise kuu võlga, siis see jooksva kuu arvel ei kajastu.

8.5. Lasteaiatasuarve  esitatakse  elektroonselt  e-posti  aadressile  ning  erandjuhul  ka  

paberkandjal.

8.6. Lasteaia arvelduskonto numbrid on

8.6.1. SEB konto: EE701010402005883001

Swedbank konto: EE022200221024331204
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9. TURVALISUSE TAGAMINE

9.1. Välis-ja  sisekeskkonna  turvalisuse  tagamiseks  viiakse  lasteaias  iga-aastaselt  läbi  

riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava keskkonna parandamiseks. Keskkonna

ohutuse  ja  turvalisuse  tegevuskava  täitmises  teostab  järelvalvet  terviseamet,  

tuleohutuse valdkonnas päästeamet

9.2. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest. Lapsi    

on keelatud jätta järelvalveta

9.3. Lasteaia  töökorraldus  lähtub  kogu  rühma  tööaja  jooksul  koolieelse  lasteasutuse  

seaduses  sätestatud  õpetaja  või  õpetajat  abistava  töötaja  ja  laste  suhtarvudest.  

Kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav  isik  või  õpetajat  

abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse ja lasteaiarühmas  kuni  kaheteist  

lapse kohta

9.4. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja

9.5. Jalgrataste ja kelkude hoidmiseks on lasteaia paviljoni all asuv panipaik. Jalgratta ja

          kelgu toomise ja äraviimise eest vastutab lapsevanem. Lasteaed ei vastuta jalgrataste 

ja kelkude purunemise ja kadumise eest

9.6.    Lasteaias on lapsed õues kaks korda päevas iga ilmaga, välja arvatud talveperioodil,  

mil lapsed viibivad väljas 1 kord päevas hommikupoolikul. Õpetaja otsustab õueaja   

kasutamise vastavalt ilmastikuoludele

9.7. Madalam kui miinus 20 kraadi tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri või madalama

           kui miinus 15 kraadi välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse 

õues viibimise aega 20 minutini.  Tegelikult  toimivat välisõhu temperatuuri  hindab  

õpetaja Riigi ilmateenistuse kodulehel www. ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste  

ilmavaatlus andmete alusel

9.8.      Laste õuesviibimise ajal peab olema tagatud pidev järelevalve. 

9.9. Laste lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab  

rühma  õpetaja  lapsevanemaid  eelnevalt  e-posti   ja  infostendi  kaudud.  Rühma  
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lahkumise korral lasteaia territooriumilt on lapsevanemal võimalik õpetajaga kontakti 

saada rühma mobiiltelefonil

9.10. Õppekäigu  ajal  tänaval  liigeldes  on  lapsed  ja  rühma  töötajad  helkurvestides  ja  

lähtuvad  koolieelse  lasteasutuse  seaduses  sätestatud  õpetaja  või  õpetajat  abistava  

töötaja ja laste suhtarvudest

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

transpordivahenditele ja töötajatele, kellel on vastav luba

9.12. Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on lapsevanem kohustatud lasteaia jalgvärava  

sulgema riiviga

9.13. Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui töötaja terviseseisund võib kahjustada 

lapsi või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus saata haigusnähtudega töötaja koju
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