
	 	 	 	 	 	

LASTEAED VÄIKE PÄIKE KODUKORD 

Lasteaed Väike Päike kodukorda täidavad nii lapsed, lasteaia töötajad kui ka 
lapsevanemad. Seoses kodukorraga tekkinud küsimuste puhul pöördu rühmas töötava 
personali või juhtkonna poole. 

1. Lapse saabumine, lahkumine ja lapse puudumine 
1.1. Lasteaed Väike Päike on avatud E–R 7.30–18.30. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale,  

võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaia lahtiolekuaega lühendatud  
kolme tunni võrra.  Riiklikel pühadel on lasteaed suletud.  

1.2. Lasteaed on avatud kaksteist kuud aastas.  

1.3. Suvekuudel ja riiklike pühade vahelisel ajal on lasteaias avatud valverühmad. Valverühmade 
nimed ja graafik on olemas rühma infostendil vähemalt nädal aega enne nende 
moodustamist.  

1.4. Lapsevanemal on õigus last lasteaeda tuua ja sealt ära viia aegadel, mis järgivad rühma  
päevakava ja lasteaia lahtiolekuaega. Soovitatav on laps lasteaeda tuua hiljemalt 15 minutit 
enne hommikusööki, siis on päeva algus lapsele rahulik. Hommikusöögi kellaaeg on  
täpsustatud rühma stendil olevas päevakavas ja sügiseses koosolekute protokollides.  

1.5. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat infosüsteemi Kindiedays keskkonnas hiljemalt sama 
päeva hommikul kell 8.30, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule.   
Teatades lapse puudumisest hiljemalt eelmisel tööpäeval kell 12.00, puudutud päeval 
toitlustamise eest tasu ei arvestata. 

1.6. Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu 
rühma töötajalt. Oma lahkumisest annab  lapsevanem töötajale teada. 

1.7. Olukorras, kus vanem mõjuval põhjusel ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on ta kohustatud  
sellest teavitama õpetajat rühma kontakttelefonil, et leppida kokku edasine käitumine.   

1.8. Lapsevanem teavitab õpetajat suuliselt, Kindiedaysi kaudu või telefoni teel, kui lapsele tuleb 
lasteaeda järele  keegi teine peale lapsevanema või vanema poolt volitatud isiku.   

1.9. Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel: 

1.9.1. lapsele järgi tulnud isik on alaealine;   

1.9.2. lapsele järgi tulnud isik on ebakaines olekus;  

1.9.3. lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat sellest 
teavitanud. 

1.10.Kui lapsele ei ole järgi tuldud hiljemalt kell 18.30 ja vanem ei ole õpetajat teavitanud, püüab  
õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti saada. Kui vanemate või volitatud 
esindajatega  kontakteerumine ei õnnestu, annab rühma töötaja olukorrast teada direktorile 
ja teavitab politseid lasteaeda jäetud lapsest. Järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi. 
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1.11. Lapsevanem vastutab lapse eest kuni lapse lasteaeda üleandmise hetkeni ning hetkest kui 

ta on lapsele lasteaeda järgi tulnud.          

1.12.Kui vanem tuleb lapsele järgi, siis võtab ta lapse endega kaasa, mitte lapse soovist lähtuvalt 
ei jäta last veel lasteaeda mängima.  

1.13.Kui vanem on lapse koju viinud, siis ei ole lubatud  tagasi tulla lasteaia hoovialale mängima, ka 
peale lasteaia sulgemist.  

1.14.Lasteaias on lapsel lisaks lasteaia õppe- ja kasvatustegevustele võimalik pärastlõunasel ajal 
osa võtta huviringidest, mille eest tasub lapsevanem huviringi mineku ja tuleku ning huviringi 
tegevuse ajal vastutab laste järelevalve ja turvalisuse eest huviringijuht.   

1.15.Kui laps osaleb vaid huviringi tegevuses, siis toob lapsevanem lapse huviringi ainult ringi 
toimumise ajaks ning selle lõppedes lahkutakse lasteaiast.    

1.16.Lapsevanematele ja külalistele mõeldud parkimiskohad asuvad lasteaiamaja mõlemas 
küljes ja peauksepoolses sisehoovis. Lapsevanemal on keelatud parkida naabermajade  
väravate ette ja haljasalale.  

1.17.Lasteaia territoorium ja sellega piirnevad tänavad on puhta õhu ala, mis tähendab, et  
piirkonnas on keelatud suitsetamine ning lasteaeda tulles ja lasteaiast lahkudes seiskavad 
kõik  autoga tulijad auto mootori.   

2. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 
2.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest 

eritingimustest, mille alusel personal võimaluse korral päevakava, arengukeskkonda ning 
õppe- ja kasvatustegevuse korraldust kohandab. 

2.2.Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste 
tervist. Õpetajal on õigus keelduda silmnähtavate haigustunnustega (lööve, palavik, 
silmapõletik, nohu, köha jne) last lasteaeda vastu võtmast.  

2.3.Õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda tulekul ja seal viibimise ajal ning teavitab 
lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit või 
õppejuhti. 

2.4.Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja 
võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni on laps koos lasteaia 
töötajaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni 
esmast abi.  

2.5.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise haiguse korral määranud 
lapsele ravimid, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud 
annuses. Ravimeid antakse üksnes vanema kirjalikul volitusel ja kokkuleppel lasteasutuse 
direktoriga.  

2.6.Lapse nakkushaigusesse (ka pea- või sooleparasiitidesse) haigestumisel peab lapsevanem 
esimesel võimalusel sellest õpetajat teavitama. 

2.7. Lasteaia direktor või õppejuht annab nakkushaiguse puhangust või juhtumist teada 
terviseametile ning käitub edasi vastavalt antud juhistele. 

2.8.Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid – kamm, taskurätikud vahetuspesu 
jne. 

2.9.Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid heleda tallaga jalanõud, 
et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.  
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2.10.Lapsel on ilmastikule vastav (soovituslikult kihiline) õueriietus, peakate ja jalanõud. Lapse 

riided peavad olema ohutud – vältida tuleks pikki nööre, salle jms.  

2.11.Kõikidele riietele ja jalanõudele on kirjutatud lapse nimi. 

2.12.Lapsel on lasteaias vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. 

2.13.Toa- ja õueriided võimaldavad lapsel aktiivselt tegutseda ning võivad määrduda. Lapsel on 
lasteaias liikumistegevuseks eraldi riidest kotis sobivad riided (nööpide, lukkude ja trukkideta 
püksid ning t-särk). 

2.14.Lapsed veedavad võimalikult palju aega õues, kus viiakse läbi planeeritud õppetegevusi 
vahelduvalt vabamänguga.  

2.15.Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel 
õue minna, jääb ta lõpliku paranemiseni koju. 

3. Turvalisuse tagamine 
3.1. Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb 

vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 

3.2.Arusaamatuste korral pöörduvad lapsevanemad esialgu oma rühma õpetaja poole, 
vajadusel paluvad abi ka direktorilt või õppejuhilt. 

3.3.Laps võib lahkuda lasteaia ruumidest või territooriumilt ainult koos täiskasvanuga. Võõraste 
inimeste omavoliline viibimine lasteaia territooriumil ja ruumides ilma eelneva kokkuleppeta 
ei ole lubatud. 

3.4.Igal rühmal on olemas oma esmaabivahendite komplekt, mis asub rühmaruumis. 

3.5.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja lapsi saatvad täiskasvanud helkurvestides. 

3.6.Laste turvalisuse huvides ning ruumi puudumisel on jalgratastega lasteaia hoovis sõitmine 
lubatud rattapäevadel. Infot oma rühma rattapäeva kohta saab rühma personalilt või 
stendilt.  

3.7. Organiseeritud rattapäevadel kannab laps parajaks reguleeritud kiivrit ja sõidab tehniliselt 
korras rattaga.  

3.8.Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja lahkujad sulgevad alati enda järel lasteaia värava 
riiviga.  

3.9.Lapse lasteaeda toomiseks ja lasteaiast viimiseks kasutatakse väravat. Üle aia ronimine või 
lapse üle aia tõstmine on lasteaias keelatud.  

3.10.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta mänguasju vastavalt rühmas kokku lepitud 
reeglitele. Mänguasjad ei tohi olla ohtlikud ega soodustada agressiivset mängu.  

3.11.Õpetajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade kadumise või purunemise eest.  

3.12.Lasteaed ei vastuta lapsevanema poolt lasteaias filmitud materjali avalikustamise eest.  

3.13.Lasteaia personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle 
pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on kahtlus, et lapse kodune 
kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse 
väärkohtlemise ohver.   

3.14.Lasteaia päeva jooksul lahendab laste omavahelisi sotsiaalseid juhtumeid rühma õpetaja 
või abiõpetaja. Kui laps käitub viisil, mis on ohtlik teistele, näiteks ründab teist last või 
õpetajat (on füüsiliselt vägivaldne, loobib või peksab asju vms) on õigus selline tegevus 
katkestada. Pedagoog peab sekkuma, kui näeb last, kes ründab teist last või meeleheites 
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enda valu trotsides lõhub asju. Lasteaia direktoril on õigus paluda oma töötajatelt, kes olid  
juhtumi tunnistajaks, kirjalikku seletust ning paluda lapsevanemal oma lapsele lasteaeda 
järgi tulla.  

4. Koostöö ja info edastamine 
4.1. Hea koostöö lasteaia ja rühmatöötajate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast  lasteaias 

turvaliselt, oleks rõõmus ning leiaks palju sõpru. Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse 
arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 

4.2.Lahkhelid rühmas olevate laste vahel lahendatakse õpetaja ja/või abiõpetaja kaasabil.  
Õpetaja on vastava ettevalmistuse saanud spetsialist. Lapsevanemal ei ole õigust võõraste 
lastega pahandada ega neid karistada.   

4.3.Probleemide ja küsimuste tekkimisel pöörduge esmalt rühmaõpetaja, seejärel direktori või 
õppejuhi poole.  

4.4.Lapsevanem teavitab oma kontaktandmete muutumisest esimesel võimalusel rühma 
õpetajaid ja lasteaia direktorit.  

4.5.Lapsevanem teavitab enda ja lapse sissekirjutuse muutumisest esimesel võimalusel  
lasteaia direktorit.  

4.6.Rühma kontaktandmed on rühma infostendil, kodulehel ja infosüsteemi Kindiedays 
päevikus. 

4.7.Lapsevanema jaoks mõeldud jooksev info on infosüsteemis Kindiedays, kodulehel ja rühma 
teadetetahvlil. 

4.8.Lapsevanem tutvub rühmas eksponeeritud ja Kindiedays keskkonnas lapse töödega, jälgib 
tema edusamme ning  tunnustab last selle eest.  

4.9.Sünnipäevade tähistamised toimuvad igas rühmas oma traditsioonide järgi. Lapse  
sünnipäeva tähistamise aeg ja viis lepitakse eelnevalt kokku rühmaõpetajaga.   

4.10.Lapsevanemad on alati oodatud aktiivselt osa võtma lasteaia poolt organiseeritud laste 
pidudest, näitustest ja teistest üritustest ning igapäevasest õppe ja kasvatustööst, sh 
osalema või tegema koostööd rühma õpetajatega õpperojektide raames.   

4.11.Lasteaia üritustel ja pidudel vastutab lapsevanem selle eest, et kaasasolevate pere 
nooremate või vanemate laste käitumine on kooskõlas heade käitumistavadega.  

4.12.Nõu ja abi saamiseks on lapsevanemal võimalus pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, 
eripedagoogi, pedagoogilise nõustaja, direktori või õppejuhi poole. 

5. Lõppsätted 
Käesolev kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest  
õigusaktidest.  

Kodukord on avalikustatud Lasteaed Väike Päike veebilehel ja on rühmades paberkandjal.  

Kui Kodukord otsesõnu mõne teema või olukorra kohta juhiseid ei anna, lähtutakse lasteaia 
arengu- ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest, kultuurist ja väärtustest.

4


	LASTEAED VÄIKE PÄIKE KODUKORD

