KINNITATUD
direktori 25.11.2015
käskkirjaga nr 1-2/144

LAGEDI LASTEAIA KODUKORD
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lagedi Kooli lasteaia osa (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele,
lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.
1.2. Kodukorra koostamise aluseks on:
- Koolieelse lasteasutuse seadus
- Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
- Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja
toitlustamise nõuded, Tervisekaitse nõuded maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele,
sisekliimale ja korrashoiule.
- Lapse Rae valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord
- Lagedi Kooli põhimäärus
- Lasteaiatasu määrad ja maksmise kord
- Pedagoogilise nõukogu otsused, Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu otsused

2. ÜLDINFO
2.1 Informatsiooni lasteaia päevakava, teadete, uudiste ja soovituste kohta leiate lasteaia
koduleheküljelt http://lasteaiad.rae.ee/lagedi-uudised/. Rühma tegevusi kajastava info leiate
rühma infostendilt ja Eliisist https://www.eliis.ee/
2.2 Lasteaias pildistatakse lasteüritusi ja pildid kajastatakse lasteaia kodulehel. Kui te ei soovi
oma lapse pilte kodulehele, palume sellest informeerida lasteaia direktorit.
2.3 Igal päevamomendil lapse perega ühenduse saamiseks on vajalikud teie pere
kontaktandmed. Kui teie kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress) muutuvad, siis
teavitage sellest rühmaõpetajat koheselt.
2.4 Vastavalt Töölepingu seadusele (RT I 2009, 5,35) lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega
uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval
kolme tunni võrra.
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2.5 Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ning suveperioodil, mille aja kinnitab vallavalitsus.
2.6 Lasteaias tegutsevad huviringid on tasulised ning neis osalemine on lapsele vabatahtlik.
Ühe õppeaasta jooksul ei soovitata osaleda rohkem kui kahes erinevas ringis. Huviringid
toimuvad lasteaialastele perioodil 01. oktoober - 30. aprill. Infot huviringide kohta annab
ringijuhendaja. Lapsevanem on kohustatud teavitama rühma õpetajaid oma lapse osalemisest
huviringis (ka siis kui toimub huviringi vahetus), vastasel korral ei ole rühma töötajatel õigust
last rühmast ringi lubada.

3. LAPSE LASTEAIAGA KOHANEMINE
3.1 Tutvustage õpetajale lapse kodust kasvukeskkonda ja teavitage õpetajat lapse harjumustest
ja eripärasustest.
3.2 Kohanemisperioodil selgitage lapsele, et ta jääb rühma teiste lastega ja et tulete talle
hiljem järele. Laps peab teadma, et ta jääb lasteaeda emata-isata. Vanema pikemaajalisem
osalemine päevakavas (mängimine, söötmine vms) võib kohanemisprotsessi venitada.
3.3 Lapse vajadustest lähtuvalt ja rühmaõpetaja soovitusel võimaldage lapsel lõunauinak
magada kodus vähemalt 3 esimest lasteaia päeva.
3.4 Esimesel lasteaia-aastal soovitame lapsele kaasa panna suurem mänguasi, mida lapsel on
kerge märgata ja üles leida.
3.5 Alla kaheaastaste laste puhul, kes kannavad mähkmeid, harjutab lapsevanem koostöös
rühma õpetajate ja õpetaja abiga last potil käima.
3.6 Lasteaeda tulekul oskab laps ise süüa, kruusist juua ja käsi pesta. Kaheaastane laps, kes
tuleb lasteaeda, ei vaja mähkmeid ega lutti ning oskab ise potile küsida.

4. LASTEAIA PÄEV
4.1 Lagedi lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00 kuni 19.00
4.2 Igal rühmal on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi- ja arenguvajadusi
arvestades. Rühma päevakavaga saate tutvuda rühma stendil ja lasteaia kodulehel.
4.3 Laste puhkeaeg on kella 13.00 (sõimel 12.30) kuni 15.00. Kui laps ei soovi magada, võib
ta sel ajal pikutada. Päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi.
4.4 Igapäevased õppe- ja kasvatustegevused kavandatakse lasteaia õppekava ja rühma
õppeaasta tegevuskava järgi nädala või kuu plaanis. Plaanid on lapsevanematele tutvumiseks
rühma infostendil või Eliis-is.
4.5 Peo päeval on soovitav olla lapsele rühmas abiks enne pidu vähemalt 10-15 minutit, kui
rühma õpetaja peab seda vajalikuks.
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4.6 Lasteaia üritustel ja pidudel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ise ning seisab
hea selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks
esinejaid.
5. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
5.1 Hommikune laste vastuvõtuaeg on 7.00 – 9.00. Kui laps soovib hommikusööki, palume
lapse lasteaeda tuua hiljemalt 8.30. Muul ajal lapse lasteaeda toomise suhtes tuleb kokku
leppida rühmaõpetajaga.
5.2 Pedagoogide kavandatud õppe- ja kasvatustegevus algab kell 9.00. Lapse hilisem
lasteaeda jõudmine ei tohi segada alanud õppe- ja kasvatustegevust.
5.3 Lapse puudumise korral teavitage lasteasutust sama päeva hommikul kella 08.00-ni, siis
kuulub juba esimene puudutud päev toiduraha mahaarvestamisele. Hilisemal teatamisel, läheb
esimene puudutud päev tasumisele, seda ka juhul, kui laps jääb puuduma haiguse tõttu.
Järgmised puudutud päevad kuuluvad toidurahas mahaarvestamisele. Lapse tagasitulekul
lasteaeda peale puudumist, teavitada lasteaeda sellest hiljemalt sama päeva hommikul kella
08.00-ks. Teadet edastage meili teel mõlemale rühma õpetajale või Eliis-i keskkonnas.
5.4 Lasteaia tööpäev lõpeb 19.00. Palume lapsele järele tulla hiljemalt 18.45, et jääks aega
riietumiseks.
5.5 Lapsevanem on kohustatud andma lapse üle rühma töötajale ja õhtul järele tulles võtab
lapse vastu rühma töötajalt. Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või
õpetajaga vestlema, langeb vastutus lapsevanemale.
5.6 Kui lapsele tuleb järgi keegi teine peale oma vanemate (sugulased, peretuttavad), tuleb
sellest kindlasti eelnevalt rühmaõpetajat teavitada.
5.7 Kui lapsevanem soovib volitada oma last lasteaeda tooma või koju viima alaealist, peab ta
sõlmima direktoriga sellekohase kirjaliku kokkuleppe.
5.8 Rühmaõpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud isikule, kes on
alkoholi- või narkojoobe tunnustega.
5.9 Lasteaia ruumides ei ole lubatud viibida kõrvalistel isikutel ilma mõjuva põhjuseta (sh
lasteaialaste õdedel ja vendadel).
5.10 Lasteaia mänguväljakule sisenedes või sealt lahkudes sulgege värav.
5.11 Lasteaia ruumides palume välisjalanõudes mitte viibida.

6. LAPSE TERVIS
6.1 Tooge lasteaeda terve laps. Ka nohu ja köha on haigus. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse
terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega
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(silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last õpetaja vastu ei võta ja
suunab ta tervisetöötaja juurde. Vanem on kohustatud haigele lapsele järele tulema.
6.2 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral pöördub õpetaja tervisetöötaja poole,
vajadusel kutsutakse kiirabi ja võetakse ühendust lapsevanemaga. Vajadusel antakse
haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
6.3 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral
määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda
ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud
lasteaiaõpetajaga.
6.4 Allergiate, toidutalumatuse jms. kohta esitab lapsevanem arstitõendi.
6.5 Lapse nakkushaiguse tunnustega haigestumisel (kehatemperatuuri tõus, lööve,
oksendamine, kõhulahtisus) on arstlik läbivaatus kohustuslik. Nakkushaiguse diagnoosi korral
teavitage lasteaeda koheselt, et saaksime teisi lapsevanemaid informeerida.
6.6 Kui teie laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu (nt voodi märgamine, tundlikud
kõrvad, higistab palju jms), informeerige sellest kindlasti rühmaõpetajat.
6.7 Kõik rühmad käivad iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues
viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast
välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist).

7. TURVALISUSE TAGAMINE
7.1 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.
7.2 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.
7.3 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on
võimalikult palju ruumi mängimiseks.
7.4 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks lasteaia töötaja.
7.5 Kui laste õuesoleku ajal on ühel lasteaia töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega
tuppa, peab teine töötaja tagama ülejäänud laste turvalisuse õuealal.
7.6 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja lasteaia töötajad helkurvestides.
7.7Lasteaias on kehtestatud eraldi korrad, mis reguleerivad personali töökorraldust,
sisekorrareegleid ja riskiolukordades käitumist.
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8. RIIETUS
8.1 Tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (tõmbelukud riietel ja jalatsitel on terved
ja käivad kergelt) ning korrastatud välimusega.
8.2 Õueriided ja jalanõud pange lapsele kappi vastavalt ilmastikule. Õues peab lapsel
olenemata aastaajast olema peakate.
8.3 Paeltega jalanõud, pikad sallid ja rippuvad helkurid ei ole soovitatavad.
8.4 Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda märgumist ja määrdumist.
Soovitavalt labakindad. Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte
panna.
8.5 Tagavarariideid on hea hoida riidest kotikeses, mida saab riputada nagisse. Lastel, kellel
esineb voodimärgamist, palume tuua kappi vahetuspesu.
8.6 Liikumistundideks on lapsel eraldi võimlemisriided. Võimlemisriided on riidest kotis,
millel on peal lapse nimi.
8.7 Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need
varustada lapse nimega.
8.7 Rühmatoas on lapsel jalas libisemiskindla tallaga kindlalt jalas püsivad jalanõud, mis ei
tõmba rühmapõrandale musti triipe ning mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega saab laps
iseseisvalt hakkama.
8.8 Lapsel on lasteaias kaasas kamm ja pabertaskurätik(soovitavalt ka õueriiete taskus).

9. TOITLUSTAMINE
9.1 Lasteaia toit valmistatakse Lagedi Kooli köögis. Järgmise nädala menüüga saab tutvuda
rühma infostendil ja lasteaia kodulehel alates reede lõunast.
9.2 Lasteaias on kolm söögikorda, mis iga vanuserühma päevakavas on kindlatel
kellaaegadel. Lisaks kolmele toidukorrale pakutakse lastele värsket, toorest ja tervislikku:
näiteks porgand, kaalikas, õun, pirn, arbuusilõik, banaan vms.
9.3 Kui Teie laps on mõnede lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline ning ta ei tohi neid
süüa, on vajalik selle kohta allergoloogi või perearsti tõend.
9.4 Toidu, maiustuste, närimiskummi, jookide vms toomine/jätmine lasteaeda lapsele
söömiseks/joomiseks ei ole lubatud.
9.5 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi. Soovi korral võib sünnipäevalaps kaaslasi kommi,
küpsise vms kostitada. Sellisel juhul tuleb arvestada laste arvuga rühma nimekirjas ning 3
rühma õpetajaga.
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10. MÄNGUASJAD
10.1 Lasteaeda võib õpetajaga kokkulepitud päeval kaasa tuua koduseid mänguasju, mis on
ohutud, puhtad ja tugeva konstruktsiooniga. Keelatud on liiga väikesed, kallid ja õrnad
mänguasjad, tehnilised vahendid (mobiiltelefonid, tahvelarvuti, elektroonilised mängud jms),
mängurelvad, raha, teravad esemed (naelad, tööriistad jms).
10.2 Kaasavõetud mänguasja eest vastutab laps ise. Õpetaja ei vastuta lasteaeda kaasa võetud
mänguasjade kadumise või katkimineku eest. Lapsevanemal on ülesanne/kohustus kontrollida
asja sobivust lasteaeda kaasa võtmiseks .
10.3 Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib meil põhimõte “ma ei ole kade ja luban teistel ka
oma mänguasjaga mängida”.
10.4 Lapsevankrite hoidmiseks spetsiaalne koht lasteaial puudub. Kelkusid hoiame lasteaia
mänguväljakul.

11. LASTEAIATASU
11.1 Lasteaiatasu koosneb Rae vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema
osalustasust ja selle suurus ei olene lasteaiakoha kasutamise aktiivsusest.
11.2 Lasteaia arved väljastab Rae valla raamatupidaja lapsevanemale e- posti aadressile
elektrooniliselt. Kui e-posti aadress puudub, saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
11.3 Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Toiduraha arve
esitatakse järgmisel kuul. Lapsevanema osalustasu tasumisel ümberarvestust seoses lapse
puudumisega (ka lasteaiast lahkumisel) ei toimu. Selle aja eest, kui lasteaed on
kollektiivpuhkusel, kohatasu ei kehtestata.
11.4 Lasteaiatasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev. Arved tuleb tasuda
õigeaegselt.

12.KOOSTÖÖ
12.1 Koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde
kujunemisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
12.2 Koostöö lastevanematega on oluline, sest vanem tunneb oma last, tema vajadusi ja
eripära kõige paremini. Õpetajaga võib alati nõu pidada ja oma muret jagada, mis puudutab
teie last.
12.3 Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, juhtkonna poole abi ja nõu
saamiseks. Kui te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Tehke oma ettepanekud,
märkused ja tänusõnad õpetajale teatavaks.
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12.4 Konflikt püüdke alati lahendada seal, kus see alguse sai, sest kõige tähtsam pole süüdlase
leidmine, vaid põhjuse likvideerimine. Meie töö põhineb sellel, et lapsel oleks hea ja turvaline
meiega koos.
12.5 Osalege lastevanematele korraldatavatel üritustel ja koosolekutel.
12.6 Olge kursis laste tegemistega lasteaias iga päev. Tutvuge lapse töödega, jälgige tema
edusamme ning tunnustage selle eest. Juhtige tema tähelepanu asjadele, mida ta oleks saanud
paremini teha.
12.7 Õppige tundma oma lapse rühma ning last õpetavaid õpetajaid nimepidi. Näidake üles
austust inimeste vastu, kelle õpetada ja kasvatada olete usaldanud oma lapse.
12.8 Aidake kaasa lapse arenemiseks ja alushariduse omandamiseks soodsate tingimuste
loomisele lasteaias. Teie igakülgne abi ja ettepanekud on oodatud.

MEELDIVAT KOOSTÖÖD!
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