Lasteaia kodukord
Lasteaed on avatud tööpäevadel 07.30 – 17.30
Lasteaia päevakava:
7.30-8.30 lasteaeda vastuvõtu aeg
8.30-9.00 hommikuring, huvialaringid
9.00-9.30 hommikusöök
9.30-11.00 planeeritud õppetegevused
11.00-12.00 õueaeg (mängud)
12.00-12.30 lõunasöök
12.30-13.00 valmistumine puhkeajaks
13.00-15.00 puhkeaeg
15.00-15.30 planeeritud tegevused, mängud
15.30-16.00 õhtuoode
16.00-17.30 õueaeg, mängud, huvialaringid, lasteaiast lahkumise aeg
Lapse lasteaeda toomine. Laps tuuakse lasteaeda alates 7.30 ning mitte hiljem kui 8.30.
Muudel kelleaegadel lapse toomine ja viimine on kokkuleppel rühmaõpetajaga. Lapsevanem
annab lapse hommikul rühmaõpetajale üle. Lapsevanem annab rühma üle puhta ja terve lapse.
Haigeid lapsi lasteaeda ei võeta (ka nohu ja köha on haigus). Päeva jooksul haigestunud
lapsest teatatakse lapsevanemale, kes peab kohaselt lapsele järele tulema. Lapsevanema
saabumiseni on laps rühmaõpetaja või lasteaia muu töötaja jälgimisel. Lapsevanem võtab
vastutuse, et peale haiguse välja ravimist on laps valmis lasteaeda tulema.
Nakkushaiguste puhul tuleb viivitamatult sellest teatada lasteaia personalile.
Reeglina ei anta lapsega lasteaeda medikamente. Allergiast või muust vajalikust stabiilsest
ravist informeerib lapsevanem rühmaõpetajat.
Üldjuhul on soovitav jälgida lasteaia päevarežiimi ka kodus, kui last on mingil põhjusel vaja
kodus hoida. Lapse puuduma jäämisest palume teatada telefonil 58188836 või 33 97 443.
Laps võetakse toitlustamisest maha, kui puuduma jäämisest teatakse eelneval päeval või sama
päeva hommikul kuni kella 9.00ni. Teatamata jätmisel võetakse pikema puudumise korral
laps toitlustamisest maha alles kolmandast päevast. Pärast pikemaajalisest haigusest
tervenenud lapse saabumisest lasteaeda on soovitav samuti ette teatada.
Lapse toitumise erisustest (allergia mingi puuvilja, marja või toitaine suhtes) tuleb lasteaia
personalile teada anda.
Riietumine. Lapsel peavad lasteaias olema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vahtusjalanõud, soovitavalt lahtised (heledapõhjalised) sandaalid, et jalad ei higistaks
vastavalt ilmale vett hülgavad saapad või kummikud
taskurätikud, kamm, juuksekumm
pidžaama (sõimerühma lapsele ka varu pampersid)
vahetusriided õuesoleku ajaks
talvel vahetuskindad – käpikud ja sokid
võimlemisriided vanema aiarühma lapsele
suvisel ajal peakate
topeltpesu ja tubased sokid

Soovitame lapse riided, jalanõud ja kamm markeerida. Sõimerühma laste riietele on vajalik
kilekott märgunud riiete jaoks. Kaasa tuleb panna piisavalt vahetusmähkmeid ja niiskeid

salvrätikuid. Märjad ja määrdunud riided peseb lapsevanem kodus. Lasteaeda tuleb laps
puhtana, küüned lõigatud, riided korras ja terved, vastavalt ilmastikule.
Mänguasjadepäev on lasteaias reedeti. Soovitav on lapsele kaasa anda üks mänguasi. Kaasa
ei tohi võtta püsse, teravaid esemeid ja pisidetailideks lahti võetavaid esemeid. Kaisuloom
võib lapsel kaasas olla iga päev. Rühmaõpetajal ei lasu vastutust kodust kaasavõetud
mänguasja ees.
Jalgrattapäev on rühmasiseselt kokkulepitud päev. Jalgrattaga võivad lasteaias sõita ainult
need lapsed, kellel on pähe panna ka jalgratturi kiiver.
Sünnipäeva tähistamine. Laps võib soovi korral sünnipäeva tähistada oma rühmas kaasa
võetud maiustustega, mida peab jaguma kõikidele rühmakaaslastele. Maiustuste
kaasaandmine mingitel teistel põhjustel ei ole soovitav.
Lapse lahkumine lasteaiast. Laps võetakse lasteaiast ära mitte hiljem kui 17.30. Reeglina
annab õpetaja lapse üle lapsevanemale või tema poolt volitatud isikule vanema vastutusel,
millest on juhtkonda ja rühmaõpetajat kirjalikult informeeritud (avaldus). Õuesoleku ajal
lapsele järele tulnud vanem teavitab lapse lahkumisest rühmaõpetajat. Last ei anta üle
rühmaõpetajale tundmatutele isikutele. Õpetaja ei anna last üle alkoholijoobes või narkootilisi
aineid tarbinud lapsevanemale. 6-aastane laps tohib iseseisvalt koju minna ainult lapsevanema
kirjaliku avalduse alusel. Kui ühe poole tunni jooksul peale lasteaia sulgemist ei tulda lapsele
lasteaeda järele ja vanematega ei ole võimalik kontakti saada, annab õpetaja lapse üle
piirkonna sotsiaaltöötajale. Õpetaja jätab teate lahkumise ja lapse asukoha kohta lasteaia
välisuksele.
Lasteaia osalustasud. Avinurme Lasteaias osalustasu ühe lapse kohta on 11.20 €. Toiduraha
on sõimerühma lapsele 1.40 € ja aiarühma lapsele 1.50 € päevas. Toiduraha tasumine toimub
koos osalustasude maksmisega järgmise kuu 20ndaks kuupäevaks. Kui lapsevanem on jätnud
lasteaiamaksu õigeaegselt maksmata kahe kuu eest, teatab direktor lasteaiamaksu maksmata
jätmisest lapsevanemale kirjalikult koos hoiatusega ja uue maksetähtajaga. Püsiva
makseraskuse korral soovitame lapsevanemal pöörduda valla sotsiaalnõuniku poole
probleemile lahenduse leidmiseks.
Toiduraha ja osalustasud maksab lapsevanem järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks Avinurme
Vallavalitsuse arveldusarvele 1120234218 Hansapanka või Avinurme Vallavalituse kassasse.
Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Laps võidakse
lasteaia nimekirjast välja arvata, kui:
1. laps on puudunud lasteaiast üle kuu aja ilma põhjusest teatamata
2. lapsevanemal on korduv kahe kuu jooksul tasumata lasteaiaarve
3. lapsevanemale on tehtud korduv kirjalik hoiatus lasteaia kodukorra rikkumise kohta
Lisainfo saamiseks ja probleemide lahendamiseks on võimalik pöörduda lasteaia hoolekogu,
rühmaõpetaja või direktori poole.
Olen lasteaia kodukorraga tutvunud ning esitatud kodukorda nõus täitma. Allkirjastan
kodukorra kahes eksemplaris, millest üks jääb lasteaeda.
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