
KINNITATUD
Vastselaiina Lasteaia 

hoolekogus 16.09.2015.a 
protokoll nr 1-7/1

Vastseliina Lasteaia kodukord

1. Vastseliina Lasteaia tööaeg
1.1. Vastseliina Lasteaed on avatud 07.00- 18.00.  

1.2. Palume Teil lapsele järele tulla hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist, et jõuda rahulikult 
riietada ja lasteaia sulgemisajaks lahkuda.

1.3. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtiolekuajal järgi tuldud, siis on õpetaja lapsega veel tund aega 
lasteaias ning püüab lapsevanemaga telefoni teel kontakti saada. Kontakti saamata kell 18.45 annab 
õpetaja tekkinud olukorrast teada direktorile. Lapsevanemaga kontakti saamata teavitab õpetaja 
politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

1.4. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, Võidupühale ja esimesele jõulupühale vahetult 
eelneval tööpäeval on lasteaed avatud  14.00 – ni.

2. Lapse lasteaeda toomine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Laps tuuakse lasteaeda õigeaegselt: 

 kui laps sööb hommikusööki (hommikusöök on kell 9.00), siis vähemalt 15 minutit enne 
hommikusöögi algust; 

 kui laps ei söö hommikusööki, siis vähemalt 15 minutit enne päevaplaanis märgitud 
tegevuse algust. Tegevused algavad kell 09.30. 

 erandkorrad lepitakse kokku rühmaõpetajaga. 

2.2. Lapsevanemal tuleb varuda piisavalt aega, et saata laps rühma ning rääkida õpetajatele 
kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (nt. halvasti magatud öö, probleemid 
tervisegasuuremad muutused elukorralduses jne).

2.3. Lapsevanemal tuleb arvestada sellega, et õpetaja saab vastutada lapse eest ainult siis, kui laps 
on talle hommikul üle antud.

2.4. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule
lasteaeda.

2.5 Lapse lasteaiast ära viimisel arvestab lapsevanem õhtusöögiaegadega. Kui laps õhtusööki ei söö,
tuleb ta lasteaiast ära viia hiljemalt kell 15.50.

2.6. Lasteaeda lapsele järele tulles on kindlasti vaja kontakteeruda rühmaõpetajaga. Õpetaja annab 
lapse eest vastutuse üle sellel hetkel, kui lapsevanem on temaga kontakti võtnud. Lapsevanem on 
kohustatud õpetajale teatama lasteaiast lahkumisest.

2.7. Juhul kui, lapsele ei tule õhtul järele ema või isa, vaid keegi teine, siis teatage sellest oma lapse 
rühmaõpetajale.

2.8. Juhul, kui last toob lasteaeda koolis õppiv õde/vend või tuleb laps bussiga, siis lapsevanem 
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tuleb kord nädalas rühma ja tunneb huvi lapse tegemiste vastu.

2.9. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest 
teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil. 

2.10. Koolieeliku tulekul või minekul lasteaiast üksinda koju või huviringi, kirjutab lapsevanem 
avalduse, millega võtab vanem enda kanda vastutuse lapse ohutuse eest.

2.11 Juhul, kui rühmaõpetajal tekib kahtlus, et lapsevanem või tema poolt volitatud täiskasvanud 
isik on alkoholi- või narkojoobes või ebaadekvaatses seisundis, ei ole õpetaja kohustatud last talle 
üle andma. Õpetaja võtab vajadusel kontakti teise vanemaga või informeerib politseid.

3. Söömine
3.1. Toitlustamine  on lasteaias kindlatel kellaaegadel vastavalt päevakavale. Nädala toidumenüü on
väljas infostendil ja lasteaia koduleheküljel.

3.2. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat, kui laps on mõne toiduaine, lõhna, tolmu või riiete suhtes 
allergiline.

3.3. Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustuskulu ümberarvestus alates teisest 
päevast, välja arvatud juhul kui lapsevanem teatas puudumisele eelneval tööpäeval hiljemalt kella 
17.30 lapse puudumisest.

3.4.  Lapsevanemal on võimalik loobuda valitud toidukorrast avalduse alusel pikemaks perioodiks 
(vähemalt 1 kuu).

4. Lasteaiatasu
4.1. Arve toiduraha ja vanema poolt kaetava õppe- ja kohatasu maksmiseks saate rühma õpetajalt 
või saadetakse see vastavalt lapsevanema soovile meiliaadressile. 

4.2. Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiatasu jooksva kuu 20. kuupäevaks.

4.3. Lasteaial on õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata juhul, kui arve on tasumata kaks kuud. 
Eelnevalt on lapsevanemat korduvalt teavitatud.

4.4. Lapsevanema avalduse alusel on võimalus lapsele määrata osaajaline koht.

5. Riietus
5.1. Lapse lasteaiariided on eakohased, puhtad ja terved, oluline on jope lukkude, kingade, saabaste 
nööride jm korrasolek. Lapse riietel ei tohi olla  ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.

5.2. Ei ole halba ilma, on ilmastikule mittevastav riietus või jalanõud. Laps vajab vastavalt ilmale 
piisavalt riideid kogu päevaks.

5.3. Laps vajab iga ilmaga peakatet.
5.4. Jahedamal perioodil on vaja anda kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt 
labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab need iseseisvalt kätte panna).
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5.5.  Võimlemistundides on lastel saalis seljas lühikesed püksid ja puuvillane sportsärk ning 
vajadusel jalas võimlemissussid.

5.6. Tagavarariideid on soovitav hoida eraldi kotikeses, mida saab riputada. Lastele tuleb panna 
kotikesse vahetuspesu, sokid, kamm, taskurätikud.

5.7. Riideid ja jalanõusid peaks märgistama, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist.

5.8. Rühmatoas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalgapanekuga ja jalast äravõtmisega saab laps 
ise hakkama ning mis ei ole ohtlikud trepist käimisel. Soovitav on valida jalanõud, mis ei tee 
põrandale musti triipe.

5.9. Ehted (kaelaketid, kõrvarõngad jms.), mis on lapsele ohtlikud, on lasteaias turvalisuse huvides 
keelatud.

5.10. Õues mängimiseks tuleb vanemal valida lapsele parim riietus, mis võimaldab lapsel teha kõiki
mänguks ja tegevusteks vajalikke liigutusi ja mille määrdumise korral ei tule probleeme.

6. Haigestunud laps
6.1. Palaviku ja halva enesetundega (nohu ja köhaga) laps ei jaksa lasteaias olla, ka on oht nakatada 
teisi lapsi. Haige lapse koht on kodu.

6.2. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist 
(kokkulepped rühmakoosolekul).

6.3. Rühma töötaja jälgib lapse tervisliku seisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal 
ning teavitab lapse tervise – või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

6.4. Rühmaõpetaja ei anna lasteaias lapsevanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel 
neid iseseisvalt võtta. Erandkorras võib lapsevanema kirjaliku avalduse alusel manustada lapsele 
ravimeid direktori poolt määratud isik.

6.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel 
võimalusel.

6.6. Kui laps haigestub või vigastab ennast lasteaias, võtab rühmaõpetaja lapsevanemaga koheselt 
ühendust. Seetõttu peavad lapsevanemad teatama rühmaõpetajale oma toimivad telefoninumbrid.

6.7. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelvalve all, vajadusel antakse 
haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

7. Mänguasjad
7.1. Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju vastavalt rühma reeglitele. Koju palume jätta teravad 
asjad, mängurelvad, tugevat heli tekitavad asjad, kergesti purunevad ja pisidetailidega mänguasjad 
ning suure rahalise väärtusega mänguasjad.
7.2. Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte "ma ei ole kade ja luban ka teistel mängida 
minu mänguasjaga".
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7.3. Õpetaja ei vastuta lastel kaasa võetud mänguasja kadumise ja katki minemise eest (k.a. kiiver, 
jalgratas, kelk, suusad - nimetatud asjad tuleb panna maja ette kokkulepitud kohta). Lasteaia 
tööpäeva lõppedes tuleb oma asjad kaasa võtta.

7.4. Rattaga sõidetakse rühmale määratud rattapäeval või liiklustegevuste läbiviimisel. Rattur 
kannab enda suurusele kohandatud kiivrit. Ratas peab vastama lapse kasvule ning olema tehniliselt 
korras. Rühma reeglid kehtivad ka siis, kui lapsevanem viibib õuealal lasteaia lahtioleku ajal. Ka 
lapsevanematel tuleb turvalisuse huvides jätta oma ratas selleks ette nähtud parklasse. Kojuminekul 
lükkab laps ja täiskasvanu jalgratast käekõrval väravani.

7.6. Õppetööks mittevajalikke esemeid (mobiiltelefone jm tehnilisi vahendeid, raha või väärtust 
omavaid asju) lasteaeda kaasa ei võeta.

8. Sünnipäevad
8.1. Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga. Sünnipäevalaps saab kaardi ja 
õhupallid. Soovi korral võib sünnipäevalaps tuua maiustusi, arvestades seejuures laste arvuga 
rühmas.

9. Koostöö
9.1 Hea koostöö lapsevanemate ja lasteaia vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde 
tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

9.2 Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge alati julgelt rühmaõpetajate, 
lasteaia logopeedi, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, direktori või rühmas valitud hoolekogu 
esindaja poole (kontaktid kodulehel). Vastuse saadame vähemalt viie tööpäeva jooksul.

9.3 Lapsevanemal on õigus tutvuda õppekavaga, tegevuskavaga ja lasteaia arengukavaga. Iga 
rühma stendil on tutvumiseks välja pandud kuu tegevusplaanid, laste tööd ja muu oluline info. 
Ootame Teid lasteaias toimuvatele üritustele, lahtiste uste päevadele, näitustele, pidudele, 
arenguvestlustele ja muudele tegemistele. Lapsele meeldib, kui vanemad tema tegemiste vastu huvi 
tunnevad ja teda toetavad.

9.4 Palun tutvuge teadete ja lasteaia tegemistega lasteaia ja rühma infotahvlil ning lasteaia 
kodulehel. (Lastega toimub palju üritusi, mõned neist võivad selguda viimasel minutil.)

9.6 Kui laps on puudunud kahe kuu jooksul 50% põhjuseta, siis on lasteaial õigus laps nimekirjast 
välja arvata. Enne seda võetakse ühendust lapsevanemaga ja selgitatakse välja lasteaiakoha vajadus.

10. Laste ning lasteaia töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

10.1 Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, 
eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja 
toetusele igapäevastes tegevustes.

10.2. Lasteaia töötaja lähtub ümbruse kujundamisel laste ohutusest (mööbel, mänguasjad jm esemed
ning tegevused on lastele ohutud, katkised ja ohtlikud esemed eemaldatakse või parandatakse 
koheselt).

4



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

10.4. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega 
tuppa, peab teine rühmatöötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

10.5 Lasteaia päeva jooksul lahendab laste omavahelisi sotsiaalseid juhtumeid rühma õpetaja. Kui 
laps käitub viisil, mis on ohtlik teistele, on õpetajal kohustus selline tegevus katkestada. Õpetaja 
peab sekkuma, kui näeb last, kes ründab teist last või lõhub asju.

10.6. Lasteaia töötaja, märgates lapse väärkohtlemise tunnuseid, teatab sellest lasteaia direktorile.

10.7. Lasteaia töötaja jälgib lasteaia ümbruse ohutust, ohu olemasolu korral teatab sellest 
majandusspetsialistile või direktorile, kui omal jõul ei saa ohtu kõrvaldada.

10.8 Kui lasteaia ruumides või territooriumil viibivad alkoholi-ja /või narkojoobes või suitsetavad 
isikud, tuleb teavitada koheselt direktorit ja tegutseda vastavale korrale („Hädaolukorra 
lahendamise plaan”)

10.9. Lasteaiatöötajad oskavad anda esmaabi ja osalevad vajalikel koolitustel.

10.10. Ekskursioonidel ja õppekäikudel on lastega kaasas vähemalt kaks täiskasvanut. Õppekäigu 
ajal tänaval liigeldes on lapsed ja töötajad helkurvestides.

10.11. Kui rühmaõpetaja on avalikustanud lapsevanemale oma isikliku mobiiltelefoni numbri, siis 
on soovitav helistada õpetajale tööpäeviti kuni kella 18.00.

10.12. Lasteaiareeglid kehtivad lasteaia territooriumil ka siis, kui lapsevanem on lapsele järele 
tulnud. Lapsevanem vastutab ise lapse eest ürituste ja pidude ajal ning kui ta on tulnud lapsele 
järele, aga jääb veel lasteaia hoovi koos lapsega mängima. 

KUI LAPS ON LASTEAIA NIMEKIRJAS, SIIS SOOVIME, ET LASTEAIAKOHTA 
KASUTATAKSE MAKSIMAALSELT. 

KOOS TAGAME LASTELE MÄNGULISE, TURVALISE JA TASAKAALUSTATUD 
KASVUKESKKONNA JA LAHENDAME KÕIK MURED. 

Meeldivat koostööd soovides
Vastseliina Lasteaed

5


