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Kooskõlastatud Pedagoogilise nõukogu koosolekul, protokoll nr 2, 19.09.22 

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 2, 19.09.22 

 

Selleks, et meie koostöö oleks sujuv, peame täitma alljärgnevaid põhimõtteid, mis on kirjas 

Lasteaed Puhhi kodukorras: 

 

ÜLDINFO 

 

1. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.30.- 18.00. 

2. Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud lähtuvalt „Koolieelse 

lasteasutuse riiklikust õppekavast“. Päevakava leitav nii stendil kui lasteaia kodulehel 

www.lasteaedpuhhi.ee. 

3. Lapsevanemal on õigus saada lasteaia direktorilt ja õpetajatelt teavet lasteaia 

töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse kohta (rühma stendidel, ELIISis). 

4. Lasteaed on riigipühadel suletud. Lasteaia töötajatel on uusaastale, Eesti Vabariigi 

aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval 3 tundi 

lühendatud. Rühmad lõpetavad oma tööpäeva kell 15.00. 

5. Lasteaia välisuks on lukustatud, sisenemiseks tuleb vajutada rühma nime juures olevat 

nuppu. 

6. Lasteaia ruumides on keelatud liikuda ringi välisjalanõudes. Hoiame koos lasteaia 

puhtana! 

7. Lapse puuduma jäämise korral teatada  eelmisel tööpäeva kella 14.00-ks (ELIISi, 

rühmatelefonile).  

8. Kui lasteaeda pole teatatud lapse puudumisest, läheb esimene puudumise päev 

toidurahana kirja. Kui laps on puudunud ja soovite ta järgmisel päeval lasteaeda 

tuua,  siis palume teatada ka sellest lasteaeda eelmise päeval kella 14.00-ks.  

9. Lapse puudumisest või haigestumisest ning peale puudumist lasteaeda tagasitulekust 

palume teatada ELIISi või rühma telefonile. 

10. Lasteaia kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse või lasteasutusest puudumise ajaks, 

samuti lasteasutuse ajutise sulgemise ajal. 

11. Sünnipäevad – lasteaias tähistame sünnipäevi vastavalt kokkulepitud tavadele. Soovi 

korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada, arvestades sealjuures laste arvuga rühmas. 
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LAPSE AEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE 

 

1. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul peab lapsevanem arvestama, et laps vajab 

lasteaiaga kohanemiseks aega. Kohanemisperiood on lastel erinev ja see lepitakse 

kokku rühma õpetajatega. Informeerige õpetajat oma lapse tervislikest eripäradest, 

toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud erisustest. 

2. Laps tuleb lasteaeda koos lapsevanema või selleks volitatud isikuga, kes annab lapse 

isiklikult õpetajale või õpetajat abistavale töötajale üle.   

3. Lasteaia töötajad vastutavad lapse eest alates hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale 

üle andnud ja lahkunud rühma ruumidest. Õpetajalt lapsevanemale läheb vastutus üle 

hetkel, mil õpetaja on lapse lapsevanemale üle andnud. 

4. Lapse lasteaeda toomise aja valib lapsevanem selliselt, et see ei segaks rühma 

päevakava ja lapsel oleks võimalus algavasse päeva sisse elada. See tähendab, et 

lapsevanem toob lapse lasteaeda vähemalt kümme minutit enne söögi algust kui laps 

sööb hommikusööki või hiljemalt kümme minutit enne päevaplaanis kajastatud õppe- 

ja kasvatustegevuste algust. 

5. Kui lapsele tuleb õhtul järele rühma töötajatele võõras isik, peab lapsevanem sellest 

eelnevalt teavitama õpetaja, vastasel juhul last võõrale isikule ei anta. 

6. Õpetajal on keelatud anda lapsi üle ebakaines ja psühhotroopsete ainete mõju all 

olevale isikule. 

7. Lapsevanem teavitab lapse kojuminekust õpetajat isiklikult.  

8. Lasteaia ühisüritustel vanematega vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem.  

9. Kui tekib olukord, et lapsevanem ei jõua mingil põhjusel lapsele järgi õigeaegselt, 

teavitab ta sellest õpetajat telefoni teel. Kui õpetaja lapsevanemaga kontakti ei ole 

saanud ja lapsevanem pole lapsele 18.00 -ks järele tulnud, võtab õpetaja ühendust 

politseiga ning edasi toimitakse politsei korralduste järgi. Kui lapsevanem ei jõua 

lapsele järele õigeaegselt üle viie korra aastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud 

olukorrast lastekaitse spetsialisti.  

10. Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele järgi, lapse riietatud ja koos lapsega 

lahkuda hiljemalt kella 18.00-ks. 

11. Teatage õpetajale, kui vajalikud kontaktandmed (telefoninumbrid, e-mail, kodune 

aadress) on muutunud. 
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LAPSE RIIETUS 

 

1. Lapsed tuuakse lasteaeda puhaste ja tervete riietega. Lapse riietumisel tuleb arvestada 

laste mitmekülgse tegevusega toas ja õues. 

2. Et laps õues mängides ennast hästi tunneks, on talle vajalikud mänguriided, mille 

määrdumise korral ei teki probleeme. Samuti jälgib lapsevanem, et riietus vastaks 

ilmastikule ja oleks lapsele turvaline (ei tohi olla pikki salle, nööre). Kinnitused (lukud, 

trukid) peavad olema turvalised ja töökorras. Sõrmkindad on mõeldud lapsele, kes 

oskab neid ise kätte panna!  Suvel on vajalik peakate, mis kaitseb last päikese eest. 

3. Rühmaruumis on lapsel vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus. Soovitavad on 

kindlalt jalas püsivad jalanõud, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega saab laps 

iseseisvalt hakkama. 

4. Lapsel on lasteaias oma riiete hoidmise koht. 

5. Laste riidekapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem. 

6. Lapsel peavad olema kapis kamm ja taskurätt (soovitavalt paberrätikud). 

7. Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega. 

8. Soovitav on lapse kappi panna varuriided, juhuks kui riided saavad märjaks või 

määrduvad, samuti vahetuspesu. 

 

MÄNG JA ÕUESOLEK 

1. Lasteaias viibivad lapsed õues iga päev.  Madalama kui miinus 20 °C tegelikult 

toimiva välisõhu temperatuuri või madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri 

korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult 

toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Riigi ilmateenistuse kodulehel 

www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel. Last tuppa 

jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal koristatakse ja tuulutatakse rühmaruume. 

2. Laps võib lasteaeda kaasa võtta oma kaisukaru, millega on turvalisem lõunauinakut 

teha. Teretulnud on ka raamatud, mida saab sõpradega koos vaadata ja mida saab 

õpetaja ette lugeda.  

3. Üldjuhul võib muid koduseid mänguasju kaasa võtta ainult kindlaks määratud 

mänguasjapäeval. Väikesed ja kergesti purunevad asjad pole soovitavad ning kodust 

kaasatoodud mänguasjade katki minemise või võimaliku kadumise eest lasteaed ei 

vastuta. Koroonaviiruse tõttu mänguasjade päeva hetkel ei ole. 

4. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. 
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LAPSE TERVIS 

1.    Haiget last on keelatud lasteaeda tuua, kuna see ohustab lapse enda, teiste laste ja 

personali tervist.  

2.    Rühma õpetajal on õigus keelduda haigusnähtudega (köha, vesine nina, põletikulised 

silmad, kõhulahtisus, oksendamine ja teised haigused) lapse rühma vastu võtmisest. 

Kui vanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, peab ta esitama arstitõendi selle kohta, et 

laps on terve.  

3.   Lapsele ei ole lubatud lasteaeda kaasa panna ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise 

terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt 

suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema 

vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse töötajaga. 

4. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem vajadusel kirjalikult lapse 

terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (eritoit, allergia, mõne toiduaine 

talumatus jms), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava või tellib 

toitlustajalt eritoitu.  

5. Nakkushaigusest (tuulerõuged, sarlakid, leetrid jms) on soovitav viivitamatult lasteaeda 

teavitada.  

6.    Lapse haigestumisest või vigastuse korral teavitab õpetaja koheselt lapsevanemat. 

Lapsevanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel lapsele järgi tulema esimesel 

võimalusel. Vajadusel kutsutakse erakorraline abi. Vanemate või kiirabi tulekuni 

võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või 

vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 

7. Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise nõudeid. Menüüga saab tutvuda 

rühma stendil ja ELIISis. 

 

KOOSTÖÖ JA TURVALISUS 

 

1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on 

ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise 

aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid 

huvisid arvestades. 

2. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (laimamine, solvamine, 

ebavõrdne kohtlemine, sõimusõnade kasutamine, kõrgendatud hääletooni kasutamine) 
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tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori  poole, kelle pädevuses on juhtumi 

lahendamine või selle juhtumi andmine sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või 

politseile. 

3. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetaja vahel on aluseks lapse kiirele kohanemisele ja 

turvatunde kujunemisele. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu 

terveks päevaks. 

4. Tutvuge teadetega infotahvlil ja ELIISis. Lastevanemate meililisti ja ELIISi kaudu 

informeerime Teid lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest tegemistest. 

5. Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Lapsi on keelatud jätta 

järelevalveta. 

6. Küsimuste, rõõmude, probleemide ja ettepanekutega pöörduge julgelt lasteaia direktori, 

õpetajate või õpetaja abide poole. Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorralduse 

suhtes on alati teretulnud. Kõik probleemid on lahendatavad! 

 


