LASTEAIA KODUKORD
Lasteaia kodukord on eelkõige abistavaks vahendiks meie ühiste eesmärkide saavutamisel.
Lähtudes „Koolieelse lasteasutuse seaduse” §-st 17 ja 18:
Lastel on õigus:
Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale,
eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja
toetusele alushariduse omandamisel.
Vanematel on õigus:
1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise
kaasa nende tingimuste kujunemisele;
3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.
Vanemad on kohustatud:
1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

ÜLDINFO
Meie lasteaias töötab 2 rühma: 1 sõime- ja 1 liitrühm.
Oleme avatud tööpäevadel kella 7.30 - 17.30.
Kontakt: lasteaia üldtelefon: 58544534; koduleht: www.pyhajarve.edu.ee lasteaed
Direktor Miia Pallase telefonid: 7668555; 5076285
e-mail: miia@pyhajarve.edu.ee
Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad
isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused
(EV Haridusseadus §24 lg.1)
 Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus. Lapsevanem
sõlmib direktoriga lasteaiakoha kasutamise lepingu ning esitab lapse tervisetõendi.
 Rühmas täidab lapsevanem andmete ankeedi (lapse nimi, vanus, elukoht, vanemate
kontakttelefonide numbrid ning andmed lapsevanemate kohta).
 Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Uusaastale (31. detsember), Eesti

Vabariigi aastapäevale (23. veebruar), võidupühale (23. juuni) ja jõululaupäevale (23. detsember)
eelnevat tööpäeva on kolme tunni võrra lühendatud.
 Lasteaed on juulikuus kollektiivpuhkusel. Lasteaia direktor korraldab kollektiivpuhkuse ajal
lapsevanema soovil lapse paigutamise teise lasteasutusse.

HARJUTAMINE LASTEAIAGA
Sõimerühma võetakse lapsi alates teisest eluaastast.
Laps on sõimetulekuks valmis, kui ta käib potil ja sööb iseseisvalt.
Lapsevanemal tuleb
 eelnevalt tutvuda lasteaia kodukorra ja päevakavaga;
 võimalusel ühtlustada kodune päevakava lasteaia omaga (varasem ärkamine, uneaeg, söögiajad);
 laps lasteaeda harjutada järk-järgult koostöös lasteaiaõpetajaga, mitte häirides ülejäänud rühma
õppe-kasvatustegevust. Alla kolmeaastase lapse lasteaeda harjutamine toimub 1 nädala jooksul,
vajadusel koos lapsevanemaga. Pikaks päevaks saab jätta lapse lasteaeda siis, kui laps on
lasteaiaeluga hästi kohanenud.

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA LASTEAIAST VIIMINE
 Lapsele on väga oluline, et tema päev algaks rahulikult ja rõõmsalt. Lapsevanem peaks leidma
aega, et saata oma laps rühma.
 Lapsevanemale on oluline, et õpetaja märkab tema lapse tulekut. Soovitav on rääkida hommikul
õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näit. halvasti magatud öö,
probleemid tervisega), sest seda lihtsam on õpetajal mõista lapse käitumist.
 Õpetaja vastutus lapse eest algab hetkest, kui laps on rühmaruumis ja lõpeb, kui lapsevanem või
neid asendavad isikud on tulnud lapsele järele.
 Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ning
planeeritud õppe- ja kasvatustegevust. (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 14 lg 6)
 Kui laps sööb hommikueinet, siis tuleb tuua laps lasteaeda vähemalt kümme minutit enne
söögiaja algust. Kui laps ei söö hommikueinet, siis vähemalt kümme minutit enne kella üheksat.
 Õppe- ja kasvatustegevused lasteaias algavad kell 9.00. Hilinemine segab õppe- ja
kasvatustegevusi, teisi lapsi ja õpetajat.
 Teavitada tuleb õpetajat, kui lapsele tuleb õhtul järele lapsevanemat asendav isik.
 Hommikul ja õhtul riietab lapse lapsevanem või lapsevanemat asendav isik.
 Lapse toob ja viib lasteaeda kaines olekus täiskasvanu.
 Kui lapsevanem soovib, et lapse toob lasteaeda või viib lasteaiast lapsevanemat asendav

alaealine vend või õde, esitab ta sellekohase avalduse direktorile, kus märgib ära last toova/viiva õe
või venna nime, vanuse ja kontaktandmed ning võtab enda kanda vastutuse lapse turvalisuse eest.
 Enne lasteaiast minekut tuleb olla veendunud, et õpetaja on lapse äraminekut märganud.
 Koolieelik võib üksinda lasteaeda tulla ja minna ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase
kirjaliku avalduse esitamisel. Sel juhul, tuleb lapsevanemal kord nädalas külastada rühma, et
huvituda lapse tegemiste vastu.
 Peale lapse üleandmist lapsevanemale vastutab lapse eest lapsevanem. Lapsevanemal on
keelatud jätta last üksi lasteaia territooriumile või ruumidesse.
 Soovitav on tulla lapsele järele 15 minutit enne lasteaia sulgemist st. kell 17.15, et oleks piisav
aeg õpetajaga informatsiooni vahetamiseks ning lapsel aega iseseisvaks riietumiseks.
 Juhul, kui tekib olukord, et lapsele ei jõuta järgi õigeaegselt, siis tuleb teavitada sellest õpetajat
telefoni teel ja leppida kokku järgnev käitumine.


Lasteaed suletakse kell 17.30.

Telefonil 58544534
Tuleb teatada
 kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel puudub lasteaiast
 peale puudumist, kunas laps tuleb lasteaeda

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS
 Õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse
riiklikule õppekavale.
 Rühmad töötavad oma päevakava järgi, mis on olemas rühmade infostendil.
 Õppetegevused toimuvad rühma nädalaplaani alusel, millega lapsevanem saab tutvuda rühma
infostendilt. Rühma õpetajad võivad teha muudatusi õppetegevuste kavas seoses kooli ürituste või
rühma väljasõitude/õppekäikudega.
 Õppekava on koostatud nii, et peale selle läbimist saavutab laps koolivalmiduse (juhul, kui laps
on käinud regulaarselt lasteaias).
 Õppetegevused ei pea tingimata toimuma lasteaia rühmaruumides, vaid võivad toimuda kooli
aulas, spordisaalis, õues, metsas,väljasõidul ja mujal õpetajate poolt planeeritud õppetegevuste
läbiviimise paikades.
 Vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks
lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust ja selgitab lapsevanema
ootused lapse arengule. Lapse areng sh koolivalmiduse hindamine ja arenguvestluse tulemus
dokumenteeritakse Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustel.
 Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on
kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma
koolikohustust. (Koolieelse lasteasutuseseadus § 16 lõige 5)
 Koolivalmiduskaardis on kirjeldatud lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse
arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse
tugevused ja arendamist vajavad küljed.

LAPSE VIIBIMINE LASTEAIAS
Kui on erilisi soove lapse riietumisel, siis tuleb lisada vastav info lapse riietekapi siseuksele. Nii on
õpetajal lihtsam lapse riietamisel toimida.
LAPSEL


on vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks:
1) ei tohi olla väljaulatuvaid nööre jopel, mis võivad kinnijäämise puhul olla lapsele ohtlikud.
Kaelas ei tohi olla pikki sünteetilisi salle. Suveperioodil on vajalik peakate. Lapse rõivad
peavad vastama ohutusnõuetele, mis on kirjas standardis EN 14682:2007 „Lasterõivaste
ohutus. Nöörid ja paelad lasterõivastel"; nõuetega ja selgitavate joonistega saab täpsemalt
tutvuda tarbijakaitseameti veebilehel: http://www.tarbijakaitseamet.ee/index.php?id=14945;
2) on puhtad ja terved riided seljas ning korrektne välimus;
3) on riidekapis kamm, taskurätikud ja tagavarariided;
4) on puhas taskurätik tubaste ja ERITI ÕUERIIETE taskus;
5) on olemas spordiriided ( T- särk, lühikesed püksid, sokid, tennised);
6) on magamisriieteks pidžaama, T-särk või tüdrukutel öösärk;
7) on märgistatud oma nimega riided ja jalanõud;
8) on toas olemiseks libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad vahetusjalanõud, mille
jalga panekuga ja jalast äravõtmisega saab laps ise hakkama;.
9) on õues mängimiseks selline riietus, mille määrdumise korral ei teki probleeme.
Talveperioodil on eelistatud kombinesoon, sest sellega ei lähe mängides selg paljaks.
10) on vajalik viibida õues iga päev. Külmal aastaajal vajab laps kindaid (soovitavalt niiskuseja veekindlad labakindad, sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte
panna), mütsi ja salli. Laps peab teadma, millised on tema õueriided;
NB! - 15 C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega
20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi kodulehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete
alusel. (SM 24.09.2012. a määrus nr 61 § 14 lg 9)
Lasteaia rühmaruumides on välisjalanõudes viibimine keelatud.

SÖÖMINE
Lasteaias on kolm söögikorda: hommiku- ja lõunasöök ning õhtuoode
Nädala menüü on lasteaiarühmade infostendidel
NB! Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline.

LAPSE PUUDUMINE JA TASU ARVESTAMINE
Lasteaiatasu: lapse toiduraha sõimerühmas 1,33 ja liitrühmas 1,48 EUR päev ja kohatasu 16 EUR
kuus (kohamaksuks arvestatakse 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse
kohta kuus).


Lapse puudumisel lasteaiast kohatasu ümberarvestust ei tehta.



Lapse puudumisel lasteaiast palume teatada lasteaia tel 58544534 või söökla tel. 56287339

või otepaa@dussmann.ee enne kella 15.00. Erandjuhtudel teatada lapse puudumisel hommikul enne
8.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise päevast.


Lasteaiatasu maksmine toimub arve alusel. Arve esitakse elektrooniliselt lapsevanema e-

posti aadressile.


Lasteaia osalustasu ei ole vaja maksta üldjuhul juulikuu eest.



Toiduraha soodustust (avalduse vorm on kättesaadav valla kodulehel) on võimalik saada

avalduse alusel. Avaldusi on võimalik esitada vallavalitsusele 30. septembriks ja 31. jaanuariks.

OMA MÄNGUASJA TOOMINE LASTEAEDA


Sõimerühmas võib lapsel olla kaasas kaisuloom või mõni muu armas asi, mis on lapsele

abiks emast-isast lahkuminekul ja uinumisel.


Mänguasjapäev lepitakse kokku rühma lastevanemate koosolekul õppeaasta algul.



Lasteaeda on keelatud kaasa võtta müra tekitavaid mänguasju, ohtlikke esemeid ja

mänguasju (nt nuga, militaarse iseloomu või pisidetaile sisaldavad mänguasjad).


Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et "ma ei ole kade ja luban ka teistel

mängida oma mänguasjaga".


Hea oleks kui mänguasjal on mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle

omaniku.


Õpetaja ei vastuta mänguasjade kadumise või katkiminemise eest.



Talvel lasteaeda kaasa võetud kelgud peavad olema märgistatud.

LASTE SÜNNIPÄEVADE TÄHISTAMINE


lepitakse kokku rühma lastevanematega iga õppeaasta alguses;



toimub ühises lauluringis. Sünnipäevalast õnnitletakse kaardiga. Soovi korral võib

sünnipäevalaps kostitada oma mängukaaslasi maiustustega. Ei pakuta lastele laste šampust.
NB! Kutsed väljaspool lasteaeda toimuvale sünnipäevapeole palume vanematel anda rühmakaaslase
vanematele või rühmaõpetaja kätte, kes need kutsutava lapse vanematele edastab. Sellega välditakse
peole mittekutsutud laste pisaraid ja solvumist.
Küsimuste tekkimisel võib alati rühma õpetajalt nõu ja abi küsida.

LAPSE TERVIS


Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest

eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt. (SM määrus
24.09.2010 nr 61 § 7 lg 2)


Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste

tervist (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 13 lg 1)


Jälgige igal hommikul oma lapse tervist. Palun tooge lasteaeda ainult terve laps. Lasteaia

personalil on õigus haiget last mitte vastu võtta. Hoolitsev pere jätab haige lapse koju ja ravib ta
terveks.


Lasteasutuses lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja

võtab ühendust lapse vanemaga (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 13 lg 2)


Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (erinevad viirusinfektsioonid, gripp, tuulerõuged,

sügelised, punetised, pedikuloos jms.) tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada sellest rühma
õpetajaid või direktorit.


Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral

määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda
ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud
õpetajaga (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 13 lg 5)

HEA KOOSTÖÖ


lastevanemate ja lasteaia vahel tagab turvatunde lapsele ning tema hea kohanemise lasteaia

igapäeva eluga;


aluseks on lapsevanema positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse

mängukaaslastesse;


on avameelne suhtlemine rahulolematuse korral, võimalike erimeelsuste-arusaamatuste

lahendused leitakse koostöös;

LASTEAIAS


õpetatakse lapsi hoolitsema puhtuse eest, kasutama tualetti, hoidma korras soengut,

korrastama voodit, puhastama rõivaid ja jalatseid, kasutama taskurätti, loputama suud pärast sööki
ja hoidma korras oma tegevuspaika (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 12 lg 1 ja 4);


hoolitakse lapse tervisest, väärtustades päevast puhkehetke ( see on vajalik igale lapsele,

kuna lapse närvisüsteem on nõrk, lasteaiapäev aga pikk ja väsitav). Kui laps ei soovi magada,
pikutab ta vaikselt ja puhkab. Puhketunnil kuulavad lapsed unejutte või vaikset muusikat;


tutvustatakse rühma riietusruumis laste nädala tähtsamaid töid ja tegemisi, et lapsevanemad

saaksid tutvuda oma lapse töödega ja tunnustada oma lapse edusamme;


toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitavad õpetajad/ direktor

lapsevanemat e-maili vahendusel;


on oodatud lapsevanemate tähelepanu juhtimine puudustele/probleemidele ja omapoolsete

lahenduste pakkumine ning ettepanekute tegemine puuduste kõrvaldamiseks;


tuleb pöörduda info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks rühma

õpetajate, direktori või hoolekogu liikmete poole;


toetatakse lapsevanema soovi anda lapsele kaasa maiustusi ( tuleb arvestada sellega, et

maiustusi peab jätkuma kõigile. Sellest tuleb teavitada õpetajat, kes otsustab maiustamiseks sobiva
aja.
LAPSE PEO PÄEVAL ja ÜHISÜRITUSTEL


on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt 20 minutit enne peo algust, et aidata lapsel

riietuda ja korrastada soengut


vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ning seisab hea selle eest, et kaasas olevate

pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid.

INFOSTENDIL on
lasteaias toimuv iganädalane õppe- ja kasvatustegevus, menüü ja muud olulised teated.

Lasteaia kodukord tugineb järgmistele õigusaktidele
Pühajärve põhikooli põhimäärus
Eesti Vabariigi haridusseadus
Koolieelse lasteasutuste seadus
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Sotsiaalhoolekande seadus
Koolikohustuse täitmise edasi lükkamise taotluse rahuldamise tingimused ja kord
Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded
Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Ainult koostöös saame häid meeldivaid tulemusi!
Meeldivat koostööd!

