KIHELKONNA KOOLI LASTEAIA KODUKORD
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia õppekavast, kooli
arengukavast, kooli põhimäärusest, jt koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
1.2 Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00-18.00.
Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra,
lasteaed on siis avatud 7.00 – 15.00. Riigipühad, millele eelneb lühendatud tööpäev: uusaasta
(1.01), Eesti Vabariigi aastapäev (24.02), võidupüha (23.06), jõulud (24.12).
Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks juulis.
1.3 Lapse lasteasutusse esmasel vastuvõtul on vajalik esitada Saaremaa valla kodulehel olev
taotlus lasteaeda registreerimiseks.
Lapse rühma tulles peab laps võimalusel oskama iseseisvalt süüa ja käia potil ning mähkmeid
kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ajal.
1.4 Lasteaia kodukorrast kinnipidamine ja täitmine on kohustuslik lastele, lastevanematele, lasteaia
töötajatele.
2. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE
2.1 Lapse lasteaeda toomisel palume kinni pidada lasteaia päevakavast. See tähendab, et lasteaias
hommikueinet sööv laps on rühmas hiljemalt 8.45.
2.2 Lapsevanem teavitab lapse puudumisest rühma töötajaid hiljemalt kella 8.00-ks.
2.4 Lapsevanemal on õigus tuua last lasteaeda ja viia last ära endale sobival ajal, rühma päevakava
arvestades. Last ei tohi lasteaia territooriumilt ära viia õpetajaga kontakti võtmata.
2.5 Rühma töötajatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud või volitatud
täiskasvanud esindajatele.
2.6 Lasteaia töötajatel ei ole lubatud last üle anda ebakaines olekus (alkoholi – või narkojoobes)
isikutele.
2.7 Ootamatute olukordade või juhtumite korral, kui vanemal tekib probleeme lapsele õigeks ajaks
järele tulemisega, palume sellest kindlasti õpetajat informeerida enne rühma tööaja lõppu.
3. LAPSE RÕIVASTUS LASTEAIAS
3.1 Lasteaeda tuuakse puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega laps.
3.2 Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided)
ning kontrollib regulaarselt nende korrasolekut.
3.3 Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses
osaleda.
3.4 Jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad. Sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid
iseseisvalt kätte panna.
3.5 Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada
komistamis- ja kukkumisohtu; eelistatult sellised, mille jalgapaneku ja jalastvõtmisega saab laps ise
hakkama.
3.6 Lapse heaolu arvestades on lapsel lasteaias mõistlik hulk tagavarariideid: vähemalt
võimlemispüksid, vahetuspesu, sokid.
3.7 Lapse kapi korrasoleku tagab lapsevanem. Lapse kapis ei ole ülearuseid riideid ja esemeid –
määrdunud riided viiakse õhtul koju, sama tehakse lapse kappi kogunenud joonistuste ja muu
taolisega.
3.8 Vältimaks riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist on lapse riided ja jalanõud
varustatud nimega.
3.9 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügeenivahendid (kamm, taskurätid,, vajadusel
mähkmed).
4. TOITLUSTAMINE
4.1 Toidukord

Lasteaias on 3 toidukorda: hommikusöök kell 9.00; lõunasöök kell 12.20 ja õhtuoode kell 15.30.
4.2. Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast avalduse alusel.
4.3 Menüü on koostatud üheks nädalaks. Menüü on üleval asutuse kodulehel.
4.4 Sünnipäeva puhul võib laps soovi korral kostitada kaaslasi kokkuleppel rühmaõpetajaga
mõistliku hulga puuviljade või maiustustega, arvestades laste arvuga oma rühmas. Soovitatavad on
tooted, millel on olemas valmistajapoolne teave ja toote säilivusaeg.
5. MÄNGUASJAD
5.1 Ühe koduse mänguasja võib laps lasteaeda kaasa võtta selleks ettenähtud päeval – reedel.
5.2 Kaasatoodud mänguasja puhul kehtib reegel "Mängin ise ja luban mänguasja ka sõbrale".
Palume lapsele selgitada, et asju tuleb jagada kaaslastega.
5.3 Mänguasjale on lisatud mingi tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku.
5.4 Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.
5.5 Lasteaia territooriumil saab sõita jalgrattaga. Jalgratas on lapse isiklik omand, mida võib teistele
lastele sõitmiseks anda vaid lapsevanema loal. Jalgrattaga sõites peab laps kandma kiivrit.
5.6 Jalgrattaid ja kelke võib hoida varjualuses.
6. TURVALISUS
6.1 Lasteaia töötajad loovad füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja
pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise
võimalusi.
6.2 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade
viimistlud vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja
mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
6.3 Laste mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju
ruumi mängimiseks.
6.4 Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste
isikute omavoliline viibimine lasteaia ruumides on keelatud.
6.5 Lasteaia töökorralduses on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetaja
abi ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
6.6 Laste puhke-ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
6.7 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa,
peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
6.8 Õppekäigu ajal väljas liigeldes on lapsed helkurvestides.
6.9 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va kooli teenindavale
transpordivahenditele.
6.10 Lasteaia piiratud mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel.
6.11 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
6.12 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat
või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
6.13 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
lahendamine ja meetmete rakendamine toimub kooli kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra
lahendamise plaanile.
6.14 Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine ja e-sigareti kasutamine.
6.15 Lasteaia mängualal on keelatud lemmikloomadega viibimine.
7. HAIGUSED
7.1. Haiget last on keelatud lasteaeda tuua.
7.2. Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha,
silmapõletik, kõhulahtisus jms) (Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded
koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 13).
7.3 Rühma õpetaja ei anna lapsele ravimeid.
7.4. Kui laps haigestub lasteaias, teatatakse sellest kohe lapsevanemale.
7.5 Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanematele ja vajadusel arstile
või kutsutakse kiirabi.

7.6 Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, düsenteeria, leetrid, punetised
jms) tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.
8. KOOSTÖÖ
8.1 Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel
usaldusel ja lugupidamisel.
8.2 Vanematel on soovitav rääkida õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse
päeva, siis suudab õpetaja last paremini mõista ja toetada.
8.3 On hea, kui lapsevanem aeg-ajalt tuleks rühma ja vestleks õpetajatega. Lapsele on innustav, kui
vanemad tema tegevuse vastu huvi tunnevad ja lasteaia üritustest osa võtavad.
8.4 Arusaamatuste korral pöördub vanem esmalt õpetaja, seejärel vajadusel direktori või hoolekogu
poole.
8.5 Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas. Tõsisema probleemi ilmnemisel
teavitatakse osapoolte lastevanemaid.
8.6 Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma töödes ja tegemistes. Lasteaiaelu saab
lapsevanem mõjutada läbi lasteaia hoolekogu.
8.7 Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele üks kord õppeaastas, arenguvestluse aeg
lepitakse eelnevalt õpetajatega kokku.
8.8 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest
eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning
õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
8.9 Lasteaias toimuv kajastub rühma riietusruumis oleval infostendil või asutuse kodulehel.
8.10 Lapsevanem teatab õpetajale oma kontaktandmete muutmisest: telefoninumber, e-post,
elukoht.
9. LASTEAIA TASUD
9.1 Lapsevanema osalustasu kuus on 12 eurot ehk 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
töötasu alammäärast. Lapsevanemate poolse osa tasumine toimub kõikide kuude eest kui lasteaed
on avatud. Osalustasu arvestust peab valla raamatupidaja.
9.2 Toiduraha päevamaksumus on 1 €.
9.3 Toiduraha arvutamisel on aluseks Eliisi keskkonnas olev kohaloleku tabel. Puudutud päeva eest
ei maksta eeldusel, et lapsevanem on lasteada lapse puudumisest teavitanud hiljemalt puudumise
päeva kella 8-ks.
Toiduraha arvestab Saaremaa vallavalitsuse raamatupidaja ja teavitab vanemaid sellest iga kuu
10.kuupäevaks. Tasumise tähtaeg on jooksva kuu 25. kuupäev .
10. KODUKORRA KINNITAMINE, MUUTMINE JA TÄIENDAMINE
10.1. Kodukorra koostab direktor koostöös lasteaia töötajatega.
10.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse
esindaja.

