K ODUKORD
1. Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja kõiki kohalolijaid
tervitades.
2. Hommikul annab lapsevanem (või lapsevanema poolt volitatud isik) lapse isiklikult
üle õpetajale või õpetaja abile. Palun teatage meile, kui lapsele tuleb järele keegi teine
täiskasvanu peale ema või isa.
3. Soovitatav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks, kuid kindlasti hiljemalt kell 8.45,
mil algavad õppe- ja kasvatustegevused.
4. Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse
tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne) või kui laps vajab
medikamente või kui ta ei tohi õue minna. Samuti ei anna õpetaja lapsele lasteaias
vanema poolt kaasa pandud rohtusid ega luba ka lapsel neid ise võtta.
Lapse haigestumisel või puudumise muudel põhjustel teavitab lapsevanem lasteaeda
esimesel puudumise päeval.
5. Lapsevanem annab lasteaiale teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt või
tähelepanu või on erivajadusega seoses mingisugused nõudmised-soovitused.
6. Lapsel on alati rühmas olemas vahetusjalatsid, taskurätik, kamm, vajadusel puhas
vahetuspesu.
7. Lapsel peaks olema ilmale sobilik ja kergesti selga pandav ja lihtsate kinnitustega
õueriietus, sest käime õues üldjuhul iga ilmaga. Hea kui lasteaia õueriietus oleks
eraldi kojuminemise riietest või selline, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
8. Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju, aga õpetaja ei vastuta nende kadumise
ja katkiminemise eest.
9. Jalgratta olemasolul ja kaasa võtmisel lasteaeda on kohustusliku kiiver ja kaitsmed.
Samuti peab olema jalgrattalukk. Jalgrattad seisavad varikatuse all toru külge
lukustatuna.
10. Päevasel puhketunnil on laps vaikselt voodis, et mitte segada teisi lapsi.
11. Lapse jäämisel rühma peale rühma tööaja lõppu, viiakse lapsed valverühma.
Valverühm töötab kella 19.00 -ni
12. Lapse jäämisel valverühma peale rühma sulgemist, võtab valverühma õpetaja telefoni
teel ühendust vanemaga, selgitamaks lasteaeda jäämise põhjust. Ühenduse
mittesaamisel ootab õpetaja lasteaias ühe tunni peale rühma sulgemist ja peale seda
kutsub politsei, kes viib lapse turvakodusse.

13. Lapsevanema ilmumisel lasteaeda ilmsete alkoholi- või narkojoobe tunnustega, ei
anna me last vanemaga kaasa. Teavitame juhtunust politseid.
14. Kõik lasteaia territooriumilt lahkujad sulgevad enda järel aiavärava, pannes selle riivi.
15. Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu. Lasteaiatasu tuleb tasuda
kviitungil näidatud kuupäevaks märgitud arvelduskontole. (Hilisemal tasumisel
võtame lapse vastu ainult maksmist tõestava kviitungi esitamisel). Enam kui
kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja, samuti
kaotavad õiguse toiduraha soodustusele. Võimalusel soovitame sõlmida Teile sobivas
pangas otsekorraldusleping.
16. Probleemide tekkimisel öelge seda avameelselt rühmaõpetajatele või direktorile või
õppealajuhatajale või rühmast valitud hoolekogu esindajale.
17. .Kooliminejale ja lahkuvate laste lapsevanemad kirjutavad direktorile avalduse, kus
on ära märgitud lasteaias käimise viimane päev, lahkumise põhjus ja tasutakse
lasteaiamaks käidud päevade eest.

