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     VÕRU LASTEAED PUNAMÜTSIKE KODUKORD

      LASTEAIA TÖÖAEG

• Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00- 19.00.

• Rühmad on avatud kella 7.00- 17.30. Palume võimalusel lapsele järele tulla 10 minutit enne

rühma sulgemist.

• Valverühm on avatud kella 17.30- 19.00. Valverühm töötab liikuva graafiku alusel, mille

kohta  saab  infot  lasteaia  kodulehelt  ja  rühmade  infostendilt.  Palume lapsele  järele  tulla

hiljemalt  10  minutit  enne  valverühma  sulgemist,  st  hiljemalt  kell  18.50,  et  jõuda  laps

rahulikult riietada ja lasteaia sulgemise ajaks lahkuda. Kui laps jääb valverühma, siis palume

lapsevanemal  oma  lapse  rühma  õpetajat  sellest  eelnevalt  teavitada  suuliselt  või  päeva

jooksul telefoni teel.

• Kui lapsele ei ole lasteaia sugemise hetkeks, st 19.00 järgi tuldud, siis ootab valverühma

õpetaja lapsevanemat veel 30 minutit, samal ajal proovib ta saada kontakti lapse vanemate

või  volitatud  esindajaga.  Kui  see  ei  õnnestu,  siis  teavitab  valverühma õpetaja  tekkinud

olukorrast  lasteaia  direktorit  või  Võru  Linnavalitsuse  lastekaitsespetsialisti  ning  käitub

vastavalt saadud juhtnööridele. Info lapse asukoha kohta paneb valverühma õpetaja lasteaia

välisuksele.

• Lasteaia õueala atraktsioonid on kasutamiseks kuni 10- aastastele lastele, eelkooliealistele

lastele  täiskasvanu  järelvalvel  tööpäevadel  18.00-  22.00  ja  puhkepäevadel  9.00-  22.00.

Materiaalse kahju tekitamisel tuleb see korvata.

• Uusaastale,  Eesti  Vabariigi  aastapäevale,  võidupühale  ja  esimesele  jõulupühale  vahetult

eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühendatud (Töölepingu seadus § 53).

• Suvekuudel   (juuni,  juuli,  august)  on  lasteaia  töö  korraldatud  vastavalt  laste  arvule  ja

töötajate puhkustele.

      LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA LASTEAIAST VIIMINE

• Lasteaia õuealale tulles või sealt minnes palun sulgege väravad.

• Lasteaia  õueala  on  motoriseeritud  liiklusvahenditele  suletud,  välja  arvatud  lasteaeda

teenindav transport ja lasteaia töötajate sõidukid.



• Lasteaias kehtib päevakava, mis arvestab lapse vanust ja tema individuaalsust. Päevakava

kohta saab infot lasteaia kodulehelt ja lapse rühmast.

• Palume tuua laps lasteaeda päevakava järgides:

• kui laps sööb hommikusööki, siis vähemalt 10 minutit enne hommikusööki

• kui laps ei söö hommikusööki , siis hiljemalt  8.50.

 Palume lapsevanemal vajadusel varuda piisavalt aega, et saata laps rühma ning rääkida  

õpetajale lapse kodustest juhtumistest,  mis võivad mõjutada lapse päeva (näit.  halb uni,  

terviseprobleemid jne). See aitab paremini mõista teie last ning teda päeva jooksul jälgida. 

Varuge aega, et tutvuda rühma infostendiga ja laste töödega. Vajadusel leppige õpetajatega 

kokku aeg vestluseks.

• Laps tuleb hommikul lasteaeda ja lahkub lasteaiast koos ema või isaga.

• Lasteaeda tulekul või sealt lahkumisel palume veenduda, et õpetaja on teid märganud.

• Palun teatage õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine täiskasvanu või teine pereliige.

• Koolieeliku tulekul või minekul lasteaiast üksinda koju või huviringi, kirjutab lapsevanem

avalduse, millega ta võtab endale vastutuse lapse ohutuse eest.

• Õpetaja annab lapse alaealalisele (õde või vend) üle vaid lapsevanema vastava

kirjaliku avalduse põhjal.

• Õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kes

on  joobes.

• Kui igapäevaselt ei too last lasteaeda ja lapsel ei käi järel ema või isa, palume vanematel

tulla lasteaeda vähemalt kord nädalas vestlema oma rühma õpetajatega lapse tegemistest.

• Palume teatada rühmaõpetajale, kui on muutunud teie elukoht, kodu, mobiili- või töötelefoni

number, e-posti aadress.

• Kui  laps  haiguse  tõttu  või  mõnel  muul  põhjusel  ei  tule  lasteaeda,  või  jõuab  lasteaeda

tavapärasest  hiljem,  palume  lapsevanemal  oma  lapse  rühma  õpetajat  sellest   teavitada

suuliselt,  telefoni  või  e-posti  teel  enne  kella  9.00  puudumise  või  hilinemise  päeva

hommikul.



      ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

• Meie lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad laste

mänguline tegevus, igapäevatoimingud ja planeeritud õppetegevused.

• Õppe-ja kasvatustöö toimub vastavalt lasteaia õppekavale.

• Lisaks  igapäevastele  rühmaõpetajate  poolt  korraldatud tegevustele  toimuvad lasteaias  ka

liikumis-,  muusika-  ja  ujumistegevused.  Ujumaõpetamisega  alustatakse  aiarühmas  alates

lapse  3. eluaastast.

• Lapse erivajadustest lähtuvalt loovad töötajad sobivad tingimused lapse arenguks, vajadusel

koostavad  koostöös  lapsevanemaga  lapsele  individuaalse  arenduskava.  Lasteaia

erispetsialistid  toetavad  lapse  arengut,  teevad  koostööd  õpetajatega  ja  nõustavad

lapsevanemaid.

• Lapsevanemal on õigus tutvuda õppekavaga, tegevuskavaga ja lasteaia arengukavaga. Iga

rühma stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tegevusplaanid, laste tööd ja muu oluline

info.

•  Eelneval kokkuleppel rühma õpetajaga on lapsevanemal võimalus osaleda aeg-ajalt mõnes

õppetegevuses abistajana või vaatlejana.

      LAPSE ÕUESOLEK JA RIIETUS

• Lapsed viibivad soodsate ilmastikutingimuste korral  õues 1-2 korda päevas. Väike vihm ei

ole meie õuesviibimisele takistuseks. Talvel jälgime õhutemperatuuri- lapse õues viibimise

aeg  sõltub  välisõhu  temperatuurist  ja  tuule  kiirusest  ehk  tegelikult  toimivast  välisõhu

temperatuurist  (tuule-külma  indeksist).  Madalama  kui  miinus  20  ºC  tegelikult  toimiva

välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 ºC välisõhu temperatuuri korral ei viida

lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.  Tegelikku toimivat välisõhu

temperatuuri hinnatakse www.ilmateenistus.ee andmete alusel.

• Õues mängimiseks on vajalik riietus, mis vastab ilmale, võimaldab lapsel liikuda, mängida,

ronida, mis on lihtsate ohutute kinnitustega  ja mille määrdumise korral ei tule probleeme.

• Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest.

• Laps  vajab  ilmale  vastavaid  riideid  kogu  päevaks,  samas  mitte  rohkem  kui  tarvilik-

tagavarariiete hoidmiseks on ruumi vähe.

• Hea, kui lapse riietel ja jalanõudel on sees märgistus, et sarnased esemed segamini ei läheks.

• Igal  lapsel  on  riietusruumis  oma  garderoobikapp,  kus  hoida  taskurätte,  vajadusel



vahetuspesu ja juuste korrastamiseks kammi. Kapis saab hoida ka liikumistegevuse riideid

(T- särk ja lühikesed püksid).

• Ujumiseks vajalikud riided (ujumispüksid või ujumisdrikoo, ujumismüts-kui lapsel on pikad

juuksed) ja käterätt palume tuua rühma ujumisperioodi algul. Ujumisiided ja käterätt peavad

olema märgistatud, neid hoitakse rühmas.

• Laps tuleb tuua lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega.

• Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panemisega ja äravõtmisega saab laps ise

hakkama.

• Lõunauinakuks võite soovi korral rühma tuua magamisriided.

 

       SÖÖMINE

• Lasteaias on lapsel võimalik süüa kolm korda päevas.

•  Toidukorrad valib lapsevanem ise, muudatused toidukordades saab teha järgmiseks kuuks

hiljemalt eelneva kuu viimaseks tööpäevaks, teatades sellest rühmaõpetajale.

• Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest eelneval tööpäeval, või puudumise päeva

hommikul  kuni  kella  üheksani,   siis  arvestatakse  laps  toidult  maha  puuduma  jäämise

päevast. Mitteteatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest.

• Lapsevanemad saavad nädala menüüga tutvuda kodulehel ja koridori infostendil.

• Menüü on koostatud tervisliku toitumise nõudeid arvestades.

• Palume rühmaõpetajat teavitada, kui teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline.

      HAIGESTUNUD LAPS

• Rühmaõpetaja  jälgib  lapse  terviseseisundit  lasteaias  viibimise  ajal.  Lapse  haigestumise

korral teavitab ta  lapsevanemat ning vajadusel lasteaia direktorit.

• Haigel lapsel on kõige parem olla kodus. Palaviku, halva enesetunde, samuti köha ja nohuga

ei jaksa laps olla lasteaias. Ta võib  nakatada teisi lapsi ja personali.

• Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õues viibida, peab ta jääma veel koju.

• Rühmaõpetaja ei anna lasteaias lapsevanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel

neid iseseisvalt võtta. Erandkorras (kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud

ravimite  manustamise)  võib  lapsevanema  kirjaliku  soovi  alusel  ning  vanema  vastutusel



manustada lapsele ravimeid õpetaja.

• Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel

võimalusel. Õpetaja teavitab lasteaia direktorit.

      SÜNNIPÄEVAD

• Lapse sünnipäeva tähistamine lasteaias toimub vastavalt rühmasisestele traditsioonidele.

• Soovi korral võib kooskõlastatult õpetajatega kostitada rühmakaaslasi.

     MÄNGUASJAD JA MUUD KODUST KAASA TOODUD ESEMED

• Lapsel on lubatud kodust kaasa tuua mänguasju (palun jälgige ka rühmareegleid).

• Palume mitte kaasa tuua väga kalleid ja õrnu mänguasju.

• Rühma õpetaja ei vastuta mänguasjade kadumise või katkiminemise puhul.

• Mänguasja kaasavõtmise korral palume lapsevanemal kodus lapsele selgitada, et lasteaias

lubab ta ka teistel mängida oma mänguasjaga.

• Rühmapersonal  ei  vastuta  laste  väärismetallist  ehete,  telefonide  jms  purunemise  või

kadumise eest.

• Lapsed  tohivad  kaasa  võtta  jalgratta. Jalgrattaid  hoitakse  välisuste  kõrval  asuvates

jalgrattahoidlates,  soovitav  on  need  lukustada  rattalukuga.   Meie  lasteaed  ei  vastuta

jalgrataste  kadumise  eest.  Jalgrattaga  lasteaia  õuealal  sõites  on  jalgrattakiivri  kandmine

kohustuslik.

• Kelgud (ka lapsevankrid) palume paigutada oma rühma paviljoni alla või lähima paviljoni

alla. Lasteaed ei vastuta nende kadumise eest. Palume kelgud ja rattad märgistada.

     TURVALISUS

• Lastel  on lasteasutuses õigus turvalisele, vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja

päevakavale,  eneseusaldust  ja  vaimset  erksust  toetavale  tegevusele  ning  pedagoogide

igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

• Meie  lasteaia  töötajad  loovad  lapsele  igapäevategevusteks  keskkonna,  mis  on  ohutu,

turvaline  ja  pakub lastele  erinevaid mängu-  ja  õpi-  ning kehalise  aktiivsuse edendamise

võimalusi.

• Välis-ja  sisekeskkonna  turvalisuse  tagamiseks  hindame  lasteaias  iga-aastaselt  riske  ja



koostame tegevuskava keskkonna parendamiseks.

• Lasteaias  on  mängu-  ja  võimlemisvahendid,  mille  konstruktsioon,  mõõtmed  ja  pindade

viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Neid kontrollitakse

tootja juhendite kohaselt.

• Meie  lasteaia  töökorraldusega  on  tagatud  kogu  rühma  tööaja  jooksul   laste  pidev

täiskasvanupoolne järelevalve. Lapsi on keelatud jätta järelvalveta.

• Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest ja  võõraste

isikute omavolilise pääsu eest lasteaia ruumidesse.

• Kogu  rühma  tööaja  jooksul  on  tagatud  laste  pidev  järelvalve-  vastavalt  koolieelse

lasteasutuse  seaduses  sätestatud  piirnormidele:  üks  õpetaja  või  õpetajat  abistav  töötaja

sõimerühmas kuni kaheksa lapse ja aiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.

• Laste puhke-või magamise ajal viibib laste juures üks rühma töötaja.

• Ujumisõpetuse tegevuses osaleb korraga kuni 12 last. Kogu ujulas viibimise aja jooksul on

laste  juures  kaks  täiskasvanut-  ujumisõpetaja  ja  ujumisõpetaja  abi.  Lapsi  saadavad  ja

abistavad basseiniruumi minekul ja tulekul ning riietumisel rühma õpetaja abid.

• Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega

tuppa, peab teine rühma töötaja või lasteaia töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse

õuealal.

• Õppekäigud, ekskursioonid ja teatrikülastused toimuvad vastavalt õpetajate ettepanekutele,

vanemate  soovidele  ja  võimalustele.  Õppekäigu  ajal  tänaval  liigeldes  on  lapsed  ja

rühmapersonal helkurvestides ja lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja

või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvust.

• Lasteaia  päeva jooksul lahendab laste  omavahelisi  sotsiaalseid juhtumeid rühma õpetaja.

Kui laps käitub viisil, mis on ohtlik teistele, näiteks ründab teist last või õpetajat, on õigus

selline tegevus katkestada. Õpetaja peab sekkuma, kui näeb last, kes ründab teist last  ning

sekkuma, kui laps meeleheites  või tahtlikult lõhub asju.  

• Meie  lasteaia  töötajad  tagavad  last  ja  peret  puudutavate  delikaatsete  andmete  hoidmise

vastavalt andmekaitse seadusele.

• Lasteaia töötajad oskavad anda esmaabi.

• Lasteaia hoonet valvab turvafirma G4S.



 KODU JA LASTEAIA KOOSTÖÖ

• Peame koostööd lastevanematega väga oluliseks.

• Küsimuste ja murede korral pöörduge alati julgelt oma rühma õpetajate, lasteaia logopeedi,

liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, ujumisõpetaja, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu

esindaja poole abi ja nõu saamiseks. Tekkinud erimeelsuste korral on tähtis need kiiresti

lahendada, seades esikohale lapse huvid.

• Meile on oluline, et räägiksite ka oma lapse edusammudest ja õnnestumistest.

• Olete oodatud osalema rühma koosolekutel, avatud uste päevadel, õppekäikudel, koolitustel,

pidudel, väilüritustel. Teie mõtted ja tähelepanekud on meile väärtuslikud.

• Lapsevanemal on võimalus saada infot lasteaia tegemistest rühma infostendilt, rühma listi

kaudu ja lasteaia koduleheküljelt.

• Hea koostöö lapsevanemate  ja  meie  töötajate  vahel  on  aluseks  laste  kohanemisele  ning

turvatunde  tagamisele  lasteaias.  Kooskõlastatud  ja  ühtsustatud  nõuded  lastele  peres  ja

lasteaias ning soodne kasvukeskkond tagavad lapse tasakaalustatud arengu.

EDUKAT KOOSTÖÖD JA  PALJU RÕÕMU IGASSE PÄEVA!


