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PÕLULA KOOLI ULVI LASTEAIA KODUKORD
Põlula Kooli Ulvi lasteaed viib Vinni vallas ellu alushariduse õppekava.
Põlula Kooli Ulvi lasteaia töötajad usuvad, et koostöös lapsevanemaga on
võimalik arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele
võimetele.
Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

1. Lasteaed on avatud tööpäeviti 07:15-18:30.
2. Lapsevanem saadab rühmatuppa rühma töötaja juurde rahuliku, heatujulise, puhta ja
terve lapse.
3. Lapsevanem toob lapse lasteaeda ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia
päevakava.
4. Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 18.15, et lapsel jääks aega riietumiseks.
5. Lapsele järele tulles võtab lapsevanem lapse vastu rühma töötajalt.
6. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud
inimesele.
7. Rühma töötajal on keelatud last üle anda alla 12-aastasele lapsele; lapsevanemale, kes
on alkoholijoobes (lastekaitseseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001,
liiklusseadus)
8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja
lapsevanemat kuni 15 minutit peale lasteaia sulgemist. Kui ka siis pole lapsevanem
lapsele järele tulnud, teavitatakse direktorit, sotsiaaltöötajat ja järgnevalt toimitakse
politsei korralduste järgi.
9. Üksinda last koju ei lubata.

Riietus

10. Lapsel on lasteaias vajalikud eraldi toa- ja õueriided, jalanõud (vastavalt ilmastikule),
kamm. Lisaks ka vahetusriided väikeste äparduste puhuks.
11. Sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
12. Võimlemistunniks toas on vajalikud lühikesed püksid ja T-särk, õues dressid ja
spordijalanõud.
13. Toas on vajalikud vahetusjalanõud.
14. Lõunauinaku ajaks on vajalik pidžaama või öösärk.
15. Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
16. Jalanõud ja riided peavad olema märgistatud. Kaaslasel võivad olla samasugused.
17. Lapse riidekapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem.

Söömine

18. Lasteaias on kolm söögikorda:
Hommik: 08:30
Lõuna: rühm „Lepatriinud“ 12:00; rühm „Pähklikesed“ 12:30
Õhtuoode: 16:00
Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil.
19. Lapsevanem teavitab lapse puudumistest ette eelneval tööpäeval enne kella 15.00
ning peale puudumisi, millal laps lasteaeda tuleb samuti.
20. Puudumistest on võimalik teavitada telefonidel +372 53047671.

Lapsevanema kulud

21. Osalustasu on 240 eurot aastas, 20 eurot kuus.
22. Toidukulu piirhind on 1,50 eurot päevas.
23. Tasu makstakse iga kuu 25. kuupäevaks.
24. Toiduraha ja osalustasu arve edastatakse elektrooniliselt (maksja e- posti aadressile).
Kui arvel on Teie jaoks midagi arusaamatut, pöörduge selgituste saamiseks
raamatupidaja poole.
25. Maksuvõlgade puhul (2 kuud võlgnevust) on lasteaia hoolekogu otsusel direktoril
õigus kuni võlgade likvideerimiseni last lasteaeda mitte lubada.
26. Majanduslike raskuste puhul pöörduda sotsiaaltöötaja poole.

Mänguasjad

27. Reedeti võib laps rühmaruumi kaasa tuua korraga ühe isikliku mänguasja.
28. Rühma töötajad ei vastuta laste isiklike mänguasjade, rataste, kelkude, suuskade jms
eest.
29. Lasteaia territooriumil jalgrattaga sõitmiseks on kohustuslik kiiver.
30. Kui laps lõhub lasteaia vara, siis tuleb kahjud korvata lapsevanemal.

Sünnipäevad

31. Lasteaias tähistame lapse sünnipäeva ühise lauluringiga, lasteaia poolt on
sünnipäevakook ning väike kingitus.
32. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi kas kommide või puuviljadega.
Arvestada tuleb siis laste arvuga rühmas.

Haigused

33. Haiget last lasteaeda tuua ei või. Ka köha ja nohu on haigus.

34. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste
tervist.
35. Lapsele ei tohi kaasa anda ravimeid. Lasteaia töötajatel ei ole lubatud lastele ravimeid
anda.
36. Kui laps haigestub lasteaias, võetakse ühendust lapsevanemaga. Lapsevanem võiks
olla telefonitsi kättesaadav.
37. Kõikidest terviseprobleemidest, kroonilistest haigustest, ravimite võtmisest, millega
kaasnevad kõrvalmõjud, teavitab lapsevanem rühmaõpetajat.
38. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel
võimalusel.
Rühmade töö

39. Lasteaias on kaks rühma – rühm „Lepatriinud“ (18 kuud- 4aastat) ja rühm
„Pähklikesed“ (4-7 aastat).
40. Rühmadel on:
Tegevuskava õppe- ja kasvatustegevuseks
Päevakava, mis kindlustab laste eale vastava päevarütmi
Soovitused, erinõudmised, üritused, ettevõtmised kodu ja rühma koostööks.

Laste ja lasteaiatöötajate turvalisuse tagamine

41. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on
ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise
aktiivsuse edendamise võimalusi.
42. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning
võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse ja territooriumile on keelatud.

43. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetajad
või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses
sätestatud piirnormidele.
44. Õppekäigu ajal väljaspool lasteaia territooriumi liigeldes on lapsed ja rühma töötajad
helkurvestides.
45. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste
turvalisus.
46. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid
mänguasju.
47. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama
rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja
füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
48. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt
vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
Koostöö lapsevanemaga

49. Hea koostöö lapsevanema ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning
turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
50. Lapsevanemal on õigus pöörduda lasteaiaõpetajate, juhtkonna või lasteaiast valitud
hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.
51. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia
töökorralduse kohta.
52. Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid pedagoogidele, lasteaia juhtkonnale ja
hoolekogule laste arenguks vajalike tingimuste loomiseks, aidates ise kaasa nende
kujunemisele.
53. Lapsevanem räägib õpetajaga kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse
päeva lasteaias. Rühma töötajatel on siis kergem last mõista.
54. Lapsevanem teatab hommikul õpetajale lapse ennelõunasest lasteaiast äraviimisest.
Laps viiakse lasteaiast ära „Lepatriinude“ rühmas hiljemalt 12:30, „Pähklikeste“
rühmas hiljemalt 13:00. Lõunauinaku ajal lapsi ei äratata, sest see häirib teisi.
55. Lasteaia töötajatele, juhtkonnale ja lasteaia esindajatele hoolekogus kehtib
konfidentsiaalsuse nõue.
56. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest saab lugeda seinal
olevatelt stendidelt ja internetist.
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