











EESTI VABARIIK
VÕRU LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S




19.09.2007 nr 13
VÕRU LINNA KOOLIEELSESSE LASTEASUTUSSE 
VASTUVÕTMISE, SEALT LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD


Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõige 4, haridusministri 02.06.1999.a. määrusega nr 33  kinnitatud „Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, erivajadustega õpilaste erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord“ punkti 3  alusel. 

§ 1. ÜLDSÄTTED
(1)  Võru linna koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra (edaspidi kord) eesmärk on aidata kaasa linna elanikkonna paremale teenindamisele koolieast nooremate laste hoiu ja alushariduse omandamist võimaldavas munitsipaalõppeasutuses. 
(2) Korraga sätestatakse eelkooliealise lapse lasteasutusse vastuvõtt, sealt lahkumine ja väljaarvamine tavarühmadesse, sobitus- ja erirühmadesse, valvelasteaia suverühmadesse (edaspidi suverühm), osaajalise koha võimaldamine ning lasteasutuse ja vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) omavahelise töökorralduse ja pädevuse antud küsimustes.
(3) Lasteasutuste rühmadesse võetakse vastu „Koolieelse lasteasutuse seaduses“ sätestatud vanuses lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on kantud Võru linn. 
(4) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõige 3 järgselt on lasteasutuses vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris ei ole kantud Võru linn. 
(5) Sobitus- ja erirühmadesse võetakse erivajadustega lapsi vastu haridusministri kinnitatud korras.
(6)  Suverühmadesse võetakse vastu lapsi juulikuuks. Lasteaedade sulgemise kollektiivpuhkuse ajaks ja valvelasteaia kinnitab Võru Linnavalitsus oma korraldusega.
(7) Lapsevanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

§ 2. AVALDUSE ESITAMINE
(1) Tavarühma ja suverühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab lapsevanem avalduse (lisa 1), millele lisatakse sünnitunnistuse koopia. Lapse vastuvõtu korral esitab lapsevanem täiendavalt perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi.
(2) Vastuvõtu avaldused (v.a suverühma avaldused) esitatakse lasteasutuse juhatajale hiljemalt lapse vastuvõtu aasta 20.augustiks. 
(3) Lasteasutuse juhataja esitab avalduste põhjal koostatud esialgse nimekirja hiljemalt 30. aprillil kontrollimiseks Võru Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale.
(4) Väljaspool Võru linna elavate laste vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud dokumentidele garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil elava lapse koha maksumuse vastavalt Võru linna poolt esitatavale arvele.
(5) Erivajadustega laste vastuvõtmiseks sobitus- või erivajadustega laste rühma esitab lapsevanem lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud dokumentidele Võru maakonna nõustamiskomisjoni otsuse.

§ 3. LASTEASUTUSE KOMPLEKTEERIMINE
(1) Avaldusi võetakse vastu aastaringselt. Avaldusi koos lisamaterjalidega registreerib vastuvõtuavalduste andmebaasi nende saabumise järjekorras lasteasutuse juhataja.
(2) Avalduste rahuldamine toimub nende laekumise järjekorras, kuid rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavate lapsevanemate puhul eelistatakse järgmises tähtsuse järjekorras lapsi, kelle lapsevanem:
1) soovib lapse panna õdede-vendadega samasse lasteasutusesse;
2) töötab samas lasteasutuses.
(3) Pärast rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavate laste vastuvõtmist võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse avalduste laekumise järjekorras lapsi teistest omavalitsustest, eelistades järgmises prevaleerivas järjekorras lapsi, kelle lapsevanem:
1) soovib lapse panna õdede-vendadega samasse lasteasutusesse;
2) töötab samas lasteasutuses;
3) töötab Võru linnas.
(4) Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud avalduste esitamise põhjal.
(5) Kui lapsevanem on esitanud taotluse mitmele lasteasutusele, peab ta hiljemalt 30.aprilliks otsustama, millist lasteasutust ta eelistab ning oma otsusest teavitama lasteasutusi.
(6)  Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks: 
1) lasteasutuste uute rühmade komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks toimub kalendriaasta 5.septembrini; 
2) lasteasutuse juhataja kinnitab lasteasutuse rühmade nimekirjad 10.septembriks; 
3) vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutustesse vastu kogu õppeaasta jooksul;
4) juhul kui ajutiselt on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv võib lasteasutus luua soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteasutuse lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ning võib soovi korral sisaldada lapse toidukordi, kuid ei sisalda uneaega. Osaajaliste laste arv ühes rühmas ei tohi olla üle 2 lapse. Osaajalise koha eest tasub lapsevanem lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa täies mahus.
5) suverühmade komplekteerimine toimub alates maikuust. 
(7) Lasteasutuse juhataja teavitab lapsevanemat kirjalikult või e-posti teel koha eraldamisest lasteasutuses.

§ 4.  LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE
 
(1) Lasteasutuse nimekirjast arvatakse laps välja lapsevanema avalduse alusel, milles on näidatud lahkumise aeg. Lapsevanem peab teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) lasteaia juhatajale kirjalikult ette vähemalt 5 päeva, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli.
(2) Lasteasutuse nimekirjast võib välja arvata lapse:
1)  vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral 2 kuu jooksul; 
2) kui väljaspool Võru linna püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmises ning ei ole 2 kuu jooksul tasunud Võru Linnavalitsuse poolt esitatud arvet;
3)  kui laps on ette teatamata puudunud üle 1 kuu.
(3)  Lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise korral toimub kulude tasaarvlemine.
(4) Lapse lasteasutusest väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud juhtudel teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.


§ 5. LASTEASUTUSE ÜLESANDED 
Lasteasutuse ülesanded on järgmised:
	korraldada lapsevanema avalduse registreerimine saabumise järjekorras, lasteasutuste kohataotlejate järjekorra pidamine ning lapsevanema informeerimine antud küsimuses;
täita vabad kohad vastavalt avalduste registreerimise järjekorrale ning arvestades antud korra § 3 lõigetes 2 ja 3 loetletud eelistusi;
koha vabanemisel teatada koha taotlejate järjekorras olevale lapsevanemale koha vabanemisest kahe nädala jooksul;
sõlmida lapsevanemaga lasteasutuse koha kasutamise leping (lisa 2); 
korraldada osaajalise kohaga teenuse pakkumist; 
Välja arvata lapsi lasteasutuse nimekirjast juhataja käskkirjaga, mille koopia esitatakse Võru Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale viie tööpäeva jooksul. 
	Lasteasutuse juhataja ülesanne on tutvustada lapsevanemale järgmisi dokumente: 
	lasteasutusse vastuvõtu, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord; 
lasteasutuse toidukulu ning muude kulude vanemate poolt kaetava osa arvestamise ja maksmise korda; 
lasteasutuse kodukorda.
	Lasteasutuse juhataja ülesanne on esitada käesoleva korra § 3 lõige 6 punktis 2 nimetatud laste nimekiri elektroonselt 10.septembril Võru Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale. Kui 10.september on puhkepäev, siis esitatakse nimekiri järgneval tööpäeval.


§ 6. LAPSEVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
(1) Lapsevanemal on õigus:
1) saada „Koolieelse lasteasutuse seaduses“ sätestatud korras ja ulatuses eelkooliealisele lapsele ettenähtud teenust;
2) taotleda soodustust lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa maksmisel ning toidukulude katmisel vastavalt Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras;
3) vaidlustada lasteasutuse juhataja otsus lapse lasteasutusse vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta Võru Linnavalitsuses.
(2) Lapsevanem on kohustatud:
1) sõlmima lasteasutusega lasteasutuse koha kasutamise lepingu (lisa 2);
2) osalema lasteasutuse kulude katmisel vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud määradele;
3) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

§ 7. RAKENDUSSÄTTED
(1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 28.06.2006. aasta määrus nr 26 „Võru linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord“ (KO, 2006, 143, 1647).
(2) Määrus jõustub 01. oktoobril 2007.aastal.


Kersti Kõosaar
Linnapea						Ülle Müürsepp
							Linnasekretär


Lisa 1 
Võru Linnavalitsuse 
19.09.2007
määrusele nr 13
Võru Lasteaed __________________________ juhataja
avaldus
Palun võimaldada minu lapsele ___________________________________________________  
							/lapse nimi, isikukood /
alates _____________________ koht Teie poolt juhitavas lasteasutuses.
Laps:

Elukoht_________________________________________________________________________
Rahvastikuregistri järgne  aadress:___________________________________________________
Lapse kodune keel: ____________ Lapse eripära/erivajadused: ____________________________
_______________________________________________________________________________
Ema:

Nimi _____________________________________ Isikukood ___________________________
Elukoht________________________________________________________________________
Rahvastikuregistri järgne aadress: __________________________________________________
Töökoht _____________________________________Amet _____________________________
Telefoni nr-d: ______________________________e-post: _____________________________
Isa:

Nimi _____________________________________ Isikukood ____________________________
Elukoht________________________________________________________________________
Rahvastikugistri järgne aadress: _____________________________________________________
Töökoht _____________________________________Amet ______________________________
Telefoni nr-d: ________________________________e-post: _____________________________
Teised alla 18-aastased lapsed:
Lapse nimi
Sünniaeg
Kool/lasteasutus










Kohustun sõlmima lasteaiakoha kasutamise lepingu vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormile.
_________________________ 200___ a.		________________________________
									/nimi/

________________________________
									/allkiri/







Lisa 2 
Võru Linnavalitsuse 
19.09.2007
 määrusele nr 13
Lasteaiakoha kasutamise leping nr   _____     

Võru							                                __________________


Võru Lasteaed ________________, keda esindab  juhataja ________________(edaspidi Lasteaed) ja lapsevanem, eestkostja või hooldaja  _______________________(edaspidi Lapsevanem) leppisid kokku alljärgnevas:
Käesoleva lepinguga  sätestatakse lasteaiakoha kasutamise tingimused, mille täitmiseks võtmise tingimusel on lapsevanema avalduse alusel eraldatud alates ________________ 200__ lasteaiakoht  lapsele _________________________________________________________________________
/lapse nimi ja isikukood/
1. Pooled juhinduvad :
1.1 käesolevast Lepingust, „Koolieelse lasteasutuse seadusest“ ja koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
1.2 Võru Linnavalitsuse 19.09.2007 määrusest  nr 13 "Võru linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord";
1.3 Võru  Linnavolikogu 10.05.2006 määrusest nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine";
1.4 lasteaia õppekavast;
1.5 lasteaia põhimäärusest;
1.6 lasteaia kodukorrast.

2. Lapsevanema õigused ja kohustused
2.1. Lapsevanemal on õigus:
2.1.1 tuua laps lasteaeda  alates _____________________________ .a. igal tööpäeval; 
2.1.2 tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
2.1.3 tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
2.1.4 saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
2.1.5 olla valitud hoolekogusse ja osaleda hoolekogu kaudu  laste arenguks vajalike tingimuste loomisel lasteaias.
Lapsevanem kohustub:
2.2.1 tasuma lasteaiakoha kasutamise kulud  jooksva kuu 20. kuupäevaks  lasteaia esitatud arve alusel:  lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetav osa (vastavalt ”Koolieelsete lasteasutuse seadus” § 27 lõige 3 ja 4 ning Võru Linnavolikogu 10.05.2006.a.määrus nr 20) ning toidukulu;
2.2.2 lasteaiakoha lepingu sõlmimisel tasuma lepingu sõlmimise kuu eest lasteaiakoha kulud esitatud arve alusel;
2.2.3 teatama hiljemalt eelmisel lasteaiapäeval lapse puuduma jäämisest rühma õpetajale ja  teatama lapse haigestumistest lasteaiale viivitamatult, sealhulgas teavitama haigestumisest nakkushaigustesse meetmete rakendamiseks nakkuste leviku vältimiseks;
2.2.4 teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) lasteaia juhatajale kirjalikult ette vähemalt 5 päeva, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli;
2.2.5 teatama oma kontaktandmete muutumisest.

3. Lasteaia õigused ja kohustused
3.1. Lasteaial on õigus:
3.1.1. nõuda lapsevanematelt lasteaia päevakava, kodukorra ja laste tervisekaitsenõuete täitmist;
3.1.2 teostada lapse toidukulult tagasiarvestust vastavalt lasteaia kodukorrale;
3.1.3 arvata laps lasteasutuse nimekirjast välja:
3.1.3.1 vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral 2 kuu arve tasumata jätmisel; 3.1.3.2 kui väljaspool Võru linna püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmises ning ei ole 2 kuu jooksul tasunud Võru Linnavalitsuse poolt esitatud arvet;
3.1.3.3  kui laps on ette teatamata puudunud üle 1 kuu.
3.1.4 Lepingu punktis 2.2.2 sätestatud kulude tasumisega viivitamisel maksab lapsevanem  lasteaia nõudmisel viivist 0,06% võlasummast päevas kuni võla tasumiseni.
Lasteaed kohustub:
3.2.1 võtma lapse lasteaeda vastu ja täitma lepingu punktis 1 sätestatud õigusaktidega  koolieelsele  lasteasutusele kehtestatud nõudeid;
3.2.2 looma võimalused ja tingimused lapseasutuses lapse  tervikliku isiksuse kujunemiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi;
3.2.3 hoidma ja tugevdama lapse tervist.

4. Poolte vastutus
4.1  Lepingu pooled hüvitavad üksteisele lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud varalise  kahju kuludokumentide alusel.
4.2  Leping kehtib lapse välja arvamiseni lasteasutuse nimekirjast.

5. Muud tingimused
5.1 Lepingu lisaks on __________________________________________________ garantiikiri.
     /lapse elukohajärgse omavalitsuse, kui see on väljaspool Võru linna/
5.3 Käesolevast lepingust tulenevate maksekohustuste täitmatajätmisel toimub võlgade ja kõrvalkohustuste sissenõudmine maksekäsu kiirmenetlusena Tartu Maakohtu Võru kohtumajas Tsiviilkohtumenetluse seadustiku 49.peatükis sätestatud korras.
5.4 Lepingu allkirjastamisega kinnitab lapsevanem, et nõustub lepingu punktis 1 loetletud dokumentides nimetatud tingimustega.
5.5 ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lasteaed						Lapsevanem
Reg nr _________________________
Aadress: _______________________		Nimi: ________________________
Telefon: _______________________		Isikukood: ____________________
E-post: _________________________		Elukoha aadress registris: ________
							_____________________________
							Kontakttelefon: ________________
							E-post: _______________________


Lasteaed ________________________	             Lapsevanem ___________________
/Allkiri/                                                                  /Allkiri/


LEPINGU LÕPETAMINE
Lepingu lõpetamise kuupäev___________________________

Lasteaed ________________________		Lapsevanem _____________________





