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ÜLDSÄTTED 

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, lastekaitseseadust, ÜRO lapse 

õiguste konventsioonist ja nendest tulenevatest õigusaktidest. 

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks 

kättesaadav. 

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

HEA LAPSEVANEM, 

Lasteaed on lapse jaoks nagu teine kodu. Hea koostöö lasteaia personali ja vanemate vahel 

loob keskkonna, kus laps tunneb ennast turvaliselt, on rõõmus ja teadmistehimuline. Lasteaed 

lähtub oma tegevuses lapse parima huvi esikohale seadmise põhimõttest. Lasteaed ei lähtu 

lapsevanema tahtest. 

 

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE 

• lasteaed on avatud 7.00- 18.30 

• tooge laps lasteaeda nii, et Te saaksite koos öelda õpetajale „Tere hommikust!“ ja 

lahkudes „Head aega!“ 

• hommikul ja õhtul hoolitseb iga lapsevanem ise oma lapse riietamise eest; 

• ootame, et jõuate lasteaeda hiljemalt õppetegevuse ajaks s. o. kella üheksaks 

hommikul 

• rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt teavitatud ja 

volitatud esindajatele 

• rühma töötajal on õigus keelduda last üle anda nähtavate joobetunnustega inimesele 

• eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus 

sellest teavitada rühma töötajat 

• kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja  

lapsevanemat kuni pool tundi peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma 

töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning 

vajadusel teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele 

tulnud, teavitab rühma töötaja vastavalt alevi lastekaitsenõunikku lasteaeda jäetud 

lapsest ning järgnevalt toimitakse tema korralduste järgi. 

 

RIIETUS 

• palume riietada laps vastavalt ilmale, kaasa anda tagavarariided või eraldi õueriided 

• lapse lasteaia riided on puhtad ja terved, eriti oluline on jope lukkude, kingade- 

saabaste lukkude korrasolek 

• lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, 

et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu 

• lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile 

• sõrmikuid saab kanda laps, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna 

• liikumistunniks on vajalikud võimlemisriided 

• riideid ja jalanõusid on soovitav märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse 

minekut 



• igal lapsel on isiklik kamm ja taskurätik 

• rühma personal ei vastuta lapse ehete kadumise või purunemise eest. 

 

SÖÖMINE 

• lasteaias on 3 toidukorda. Päevakava ja menüü on rühma stendil 

• kui lapsel esineb terviseseisundist tulenevaid eritingimusi, teavitage sellest õpetajat 

ning vajadusel esitage tõend 

• mõnest toidukorrast loobumiseks (vähemalt 1 kuu) tuleb esitada kirjalik avaldus. 

 

LAPSE TERVIS JA HEAOLU 

• lapsevanem informeerib lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest 

eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, 

kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust 

• rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal 

ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia 

direktorit 

• õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast väliste haigustunnustega last,   

kuna lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist 

• õpetaja ei anna vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba neid ka iseseisvalt võtta 

(va diabeet, astma vms haigus) 

• kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teistega, peab ta jääma veel 

koju, sest õpetaja ei saa jätta lapsi üksi järelvalveta tuppa 

• lapse haigestumisest lasteaias teavitatakse sellest koheselt lapsevanemat 

• lapse haigestumisest kodus teavitage palun lasteaeda 

• andke teada, kui lapsel on diagnoositud nakkushaigus (tuulerõuged, leetrid,  

sügelised jne.) 

• lapse vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse 

vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral 

lamada järelevalve all. Vajadusel antakse vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni 

esmast abi  

• soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi lasteaias 

õues. 

 

TURVALISUS 

• lasteaia töötajad loovad koostöös omavalitsusega lasteaias füüsilise ja 

psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid 

mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi 

• lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja 

pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. 

Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud 

tootja juhendite kohaselt ning jooksvalt personali poolt 

• lasteaia mööbel on paigutatud nii, et vigastuste tekkimise võimalus on viidud 

minimaalseks ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks 



• lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või 

õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, aiarühmas kuni kümne lapse 

ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta  

• kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna varem  

tuppa, peab teine rühma töötaja tagama rühma laste turvalisuse õuealal  

• õppekäigu ajal tänaval liigeldes on täiskasvanud saatja helkurvestis ja lapsed  

soovitatavalt helkurvestides 

• lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste 

turvalisus 

• lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda 

teenindavatele transpordivahenditele 

• lasteaia territooriumile ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid 

lükkavad ratast käekõrval 

• lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid 

mänguasju 

• lasteaeda ei tooda kaasa mobiiltelefone ja muid nutiseadmeid 

• jalgratta ja rulluiskudega sõidul peab olema kiiver ja kaitsmed 

• lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas 

kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja 

kadumise või purunemise eest, samuti ööseks lasteaia territooriumile jäetud 

mänguvahendite (rattad, kelgud, kiivrid  jm.) eest 

• lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama 

rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja 

füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest 

• laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt 

vastavalt Vändra Lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanile. 

 

KOOSTÖÖ 

• tundke siirast huvi lapse tegemiste vastu lasteaias. Võtke aktiivselt osa lasteaias 

korraldatavatest pereüritustest ja pidudest. Rõõm on alati kahepoolne 

• lasteaias toimuvatest sündmustest ja igapäevastest tegemistest saate teavet Eliis 

keskkonna, kodulehe ja rühmade stendide kaudu 

• probleemide korral ärge kartke pöörduda õpetajate, direktori või hoolekogu liikmete 

poole nõu ja abi saamiseks. Koos leiame lahenduse 

• lapse puudumisest lasteaiast palume teavitada hiljemalt hommikul kella 9.00- ks Eliis 

keskkonnas või rühma emailile (vt lasteaia kodulehelt)  

• palun teavitage koheselt rühma õpetajat, kui teie kontaktandmed ( tel. nr.,  

e-mail, aadress) on muutunud 

• olete oodatud kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma esindaja 

lasteaia hoolekogus ning jooksvalt rühma personaliga. 

 

 



LASTEAIATASU, LASTEAEDA VÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD 

• toiduraha arvestatakse lapse kohaloleku alusel. Kui laps jääb ootamatult puuduma, siis 

ei vabastata lapsevanemat esimese puudutud päeva toiduraha maksmisest. Toiduraha 

arvestatakse maha alates esimesest päevast ainult siis, kui lapsevanem on lapse 

puuduma jäämisest teatanud lasteaeda vähemalt kaks päeva ette, kõigil muudel 

juhtudel alates teisest puudumise päevast 

• kohatasu ei sõltu kohalkäidud päevadest 

• lapse lasteaeda vastuvõtu ja lahkumise taotlemiseks esitab lapsevanem lasteaia 

direktorile vormikohase avalduse (avaldus saadaval lasteaia kodulehel) 

• Põhja-Pärnumaa valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord 

https://www.riigiteataja.ee/akt/409052018024?leiaKehtiv  

 

 

 

LASTEAIA KODULEHT  www.vandralasteaed.pparnumaa.ee  

 

 

LÜHENDATUD TÖÖPÄEVAD 

Vastavalt TLS § 53 on Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, Võidupühale ja 

jõululaupäevale eelnevat tööpäeva  lühendatud 3 tunni võrra. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/409052018024?leiaKehtiv
http://www.vandralasteaed.pparnumaa.ee/

