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1. Ootame lapsi õigeaegselt lasteaeda: 

1.1. Kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt 8.25; 

1.2. Kell 9.10 algavad õpitegevused; 

1.3. Lapse hilisem saabumine palume eelnevalt kokku leppida, hiljemalt kella 9.00-ks; 

1.4. Lasteaia päevakavaga saate tutvuda lasteaia kodulehel ja infostendidel. Päevakava järgides 

kohaneb Teie laps kergemini lasteaiaeluga ja tal on lihtsam ühineda kaaslaste tegevuse ja 

mängudega; 

1.5. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine aktiivsetel õppe- ja 

kasvatustegevuste toimumise aegadel. Vastavad ajad on kättesaadavad rühmade õpetajatelt, 

infostendidelt ja lasteaia kodulehelt; 

1.6. Hilinejatel palume oodata koos lapsevanemaga, kuni tekib sobiv moment rühmaga liitumiseks 

(nii ei ole häiritud tegevusest osavõtvate laste tähelepanu ja töö). 

 

2. Palume varuda piisavalt aega, et laps rühma tuua ja õpetajale üle anda ning õhtul õpetajalt 

vastu võtta. 

2.1. Rääkige hommikul õpetajale juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva ja võimaldavad teda 

paremini mõista (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega, suuremad muutused 

elukorralduses jne); 

2.3. Tutvuge rühma infostendiga, kodulehega  http://lasteaiad.rae.ee/assaku-uudised/ , vaadake 

aeg-ajalt ka oma elektroonilist posti või liituge lasteaedade infosüsteemisga Eliis 

https://www.eliis.ee/   nii olete kursis rühma tegemiste- ja toimuvate sündmustega; 

2.4. Küsige teavet lapse kohta rühma õpetajalt; 

2.5. Tutvuge lapse töödega: see on lapsele innustav, kui ema ja isa tema tegemiste vastu huvi 

tunnevad. 

 

3. Lapse võtame vastu vahetult vanemalt ja anname üle vahetult vanemale (või selleks volitatud 

isikule, eelneva teatamise korral); 

3.1. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale üle 

andnud. Turvalisuse huvides LAPSE SAATMINE VÄRAVA JUUREST ÜKSI ON KEELATUD! 

3.2. Kui tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge õpetajatele teatamata; 

3.3. Lapsevanemad, õed ja vennad lubame rühmatuppa mängima selleks ettenähtud päeval 

(perepäev, mängupäev, lahtiste uste päev jne), tavapäevadel palume mitte segada laste 

mängusituatsiooni rühmaruumis; 

3.4. Erandjuhul lapsevanema kirjaliku teatise alusel võib last tuua ja viia 10-14 aastane alaealine; 

http://lasteaiad.rae.ee/assaku-uudised/
https://www.eliis.ee/
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3.5. Lasteaia territooriumilt lahkujad sulgevad enda järel jalgvärava ja panevad värava riivi. Autodega 

lasteaia hoovi sõita pole lubatud. Parklat tohib kasutada ainult valdaja loal. 

3.6. Kui õpetaja on lapse lapsevanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem sh. koos 

lastevanematega toimuvad ühisüritused. 

3.7. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid 

telefonitsi. Tulekahju korral evakueeritakse lapsed. Seepärast palume koheselt teavitada 

rühmaõpetajat Teie kontaktandmete muutusest. 

 

4. Lasteaia lahtioleku aeg:  

Lasteaia lahtioleku aeg on 07.00– 19.00.  

Valverühm on avatud:  07.00 – 08.00 

            18.00 – 19.00  

Valverühmaks õppeaastal 2017/2018, alates 1. septembrist on Oravate rühm moodulmajas, 

Valverühmas käivad lapsed, kes kuuluvad ühe õpetaja süsteemiga rühma (Karumõmmid, 

Kitsetalled, Siilid, Hiired). 

4.1. Lapsevanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja sealt ära viia talle sobival ajal, järgides 

rühma päevakava ja lasteaia lahtiolekuaega; 

4.2. Lapsele tulla järele hiljemalt 18.45, et lapsele jääks aega riietumiseks ning lapsevanemal ja 

õpetajal omavaheliseks suhtlemiseks; 

4.3. Juhul, kui tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järele tulemisega, palume sellest kindlasti 

informeerida enne 19.00. Kui lapsevanem ei ole lapsele järele tulnud kella 19.00-ks ning  õpetajal 

pole võimalik saada lapsevanemaga ühendust teavitatakse olukorrast lasteaia direktorit ning seejärel 

Rae valla politseikonstaablit. Seejärel otsustatakse, kuidas antud olukorras edasi toimetada; 

4.4. Vastavalt töölepingu seaduse § 53 (RT I 2009, 5, 35) lühendab tööandja uusaastale, Eesti 

Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. 

 

5. Õpetaja ei anna last üle:  

5.1.Võõrale isikule eelneva etteteatamiseta; 

5.2. Alkoholijoobes isikule; 

5.3. Alla 10- aasta vanusele lapsele; 

5.4. 10– 14-aastasele lapsele ilma lapsevanema avalduseta. 

 

6. Lapse tervis: 

6.1. Lapsevanem toob lasteaeda üksnes täiesti terve lapse; 

6.2. Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, sh. ka  õuesviibimine; 
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6.3. Rühmaõpetajal on õigus rühma mitte vastu võtta haigustunnustega last, kui tal on: köha, 

nohu, palavik, kõht lahti, nahalööve, silmapõletik, peatäid vms. Haige lapse hoiukoht on kodu; 

6.4. Rühmaõpetajal on seadusega keelatud anda lapsele lasteaias ravimeid (v.a. erandjuhud 

(kroonilised haigused), mil õpetaja lähtub raviarsti ettekirjutustest ja vanema ja lasteaia direktori 

vahelisest kirjalikust kokkuleppest); 

6.5. Palume teavitada lapse puudumisest kas eelnevatel päevadel või hiljemalt puudumise 

esimesel päeval kella 9. 00 ks; 

6.6. Juhul kui laps on haigestunud nakkushaigusesse, palume sellest kindlasti lasteaeda 

informeerida; 

6.7. Kui laps haigestub lasteaias, siis võtab  rühmaõpetaja lapsevanemaga ühendust, teavitatakse 

haigestumisest ning palutakse lapsele  võimalusel koheselt järgi tulla.  Last jälgitakse kodus  vähemalt 

24 tundi; 

6.8. Väärtustame päevast puhkehetke: see on vajalik igale lapsele, kuna lapse närvisüsteem on 

nõrk, lasteaiapäev aga pikk ja väsitav; 

6.9. Palun ärge andke lapsele lasteaeda kaasa maiustusi või toitu, kui see ei ole seotud lasteaia 

üritusega; 

6.10. Vastavalt Sotsiaalministri määrusele (RT I 2010, 69, 526) viibivad lapsed õues 1-2 korda 

päevas.  

6.11. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult 

toimivast välisõhu temperatuurist, tuulekülma indeksist 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/valisohk/tuule-kulma-indeks.html . Madalama kui 

miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 

minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 

Instituudi veebilehel www.emhi.ee  avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel. 

 

7. Lapse riietus: 

7.1. Lapsed tuuakse lasteaeda   puhaste ja korrektsete riietega; 

7.2. Lapsel on lasteaias oma riidekapp, mille korrashoiu eest vastutab lapsevanem; 

7.3. Tagavarariided on hea hoida riidest kotikeses, mida saab riputada nagisse. Lastel, kellel esineb 

voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu ja võimalusel lapse voodimadratsi suurune kaitsekile; 

7.4. Lapsel on isiklik kamm ja taskurätik (pabertaskurätikud); 

7.5. Lapse riietel ei ole pikki nööre, aasasid, takerduvaid salle. Kinnitused (lukud, trukid) peavad 

olema turvalised ja töökorras. Lapsed riided peavad olema mugavad, vastama ilmatikule ja 

võimaldama liikumist. Talveperioodil on vajalikud vahetuskindad, soovitavalt mitte sõrmkindad (v.a 

kui laps on võimeline neid ise kätte panema); 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/valisohk/tuule-kulma-indeks.html
http://www.emhi.ee/
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7.6. Liikumistegevuseks on vajalikud spordiriided (nimega T-särk, lühikesed püksid, kui Te ei soovi, 

et laps võimleb paljajalu, siis pange kaasa stopperitega sokid või võimlemisussid). Võimlemisriided 

panna riidest kotikesse, millel on peal lapse nimi. Palun korrastage lapse võimlemisriideid vastavalt 

vajadusele, kuid vähemalt kord kuus; 

7.7. Lasteaia vahetusjalatsid peavad olema lapsesõbralikud ja mugavad, mille jalga panekuga ja 

jalast äravõtmisega saab laps ise hakkama. Lampjalgsuse ja rühihäirete ärahoidmiseks ei soovita 

jalatseid, millel puudub kannatagune kinnis (nn. plätud), lapsed veavad neid kandes jalgu järel ning 

pöid jääb nõrgaks, samuti ei sobi ülipehme tallaga ning liiga soojad jalanõud (soojas jalatsis muudavad 

lapse tallalihased „laisaks“). Soovitame  heleda tallaga, kindlalt jalas püsivaid, libisemiskindlaid,  

jalatseid; 

7.8. Õues viibimiseks võiksid olla eraldi õueriided, mis võivad ka määrduda; 

7.9. Suveperioodil on vajalik õhuke müts, mis kaitseb päikese eest; 

7.10. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, on vajalik need varustada 

lapse nimega; 

7.11. Lasteaias on turvalisuse huvides keelatud kanda ehteid (keed, sõrmused, rippuvad 

kõrvarõngad); 

7.12. Õpetajad ei vastuta lapse ehete ega õuesolekul kantavate riiete ja jalanõude esteetilise 

välimuse eest. 

 

8. Lasteaiatasu 

8.1. Rae vallavolikogu võttis vastu 19. mail määruse, mille järgi hakkavad 1. augustist 2015 kehtima 

uued lasteaia kohatasud. 1.augustist hakkab kehtima 58 euro suurune lasteaiatasu, kuid kui peres 

kasvab veel teine lasteaia teenust kasutav laps, siis kehtib teisele lapsele soodushind 41 eurot. 

Soodustust rakendatakse ka siis, kui teine laps käib lastehoius või eralasteaias. Lasteaiatasu koosneb 

kohatasust ja toidutasust. Lasteaiatasu kuulub maksmisele vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel 

möödunud kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks Rae valla arveldusarvele. 

8.2. Lapse toidupäeva maksumus alates 01.08. 2013 on 1.70 €. Toidupäev koosneb hommiku- ( 0.40€) 

ja lõunasöögist(0,85€) ning õhtuootest (0,45€). 

Toitlustusteenust pakub Õie Lasteaed. 

8.2.1. Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline; 

8.2.2. Kindlasti andke teada toitudest, mida teie laps üldse ei söö; 

8.2.3. Nädala menüü leiate rühma infostendilt ning lasteaia kodulehelt; 

8.2.4.Õpetajal on õigus eriolukordades (üritused) nihutada päevakavas toidukordade aega. 
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9. Mänguasjad 

9.1. Lapsed võivad lasteaeda koduseid mänguasju kaasa võtta üksnes kokkuleppel rühma õpetajatega 

ning arvestades Teie lapse rühma reegleid. Oma mänguasju lubatakse mängimiseks ka kaaslastele; 

9.2. Reeglina võtab laps lasteaeda kaasa ühe mänguasja, mida ta on nõus ka teiste lastega jagama; 

9.3. Õpetajad ei vastuta lapse koduste mänguasjade kadumise või katki minemise eest; 

9.4. Lasteaeda ei tohi kaasa võtta määrdunud, katkiseid ja militaarse iseloomuga mänguasju; 

9.5. Laps ei tule lasteaeda isikliku raha, mobiiltelefoni, tahvelarvuti vm. tänapäevase IT vahendiga; 

9.6. Kelkude, suuskade toomise ja viimise eest vastutab lapsevanem. Iga kelk peab olema tähistatud 

lapse nimega. Lasteaeda pole lubatud tuua raud-, kõrgete jalastega- ning rooliga kelke. Jalg- ja 

tõukeratastega sõitmine ei ole lasteaia hoovil lubatud kuna lasteaial pole selleks vajalikke tingimusi; 

9.7. Koduste õue- ja spordivahendite kadumise eest õpetaja ei vastuta. 

 

10. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele lasteaias. 

10.1. Palun tutvuge rühmas stendiga, kuhu on välja pandud nädala tähtsamad tööd ning tegemised; 

10.2. Olete oodatud osalema rühma koosolekutel, avatud uste päevadel ja koolitustel; 

10.3. Rühma koosolekult puudunud lapsevanem saab infot koosoleku protokollist või 

rühmaõpetajalt; 

10.4. Lasteaias toimuvatest pidudest ja teistest ühisüritustest teatame rühma infostendide, lasteaia 

kodulehe kaudu ning rühma meili teel. 

10.5. Ootame teie toetust ja abi rühma ürituste korraldamisel; 

10.6. Igal õppeaastal toimub õpetaja ja lastevanema vahel lapse arengut puudutav arenguvestlus; 

10.7. Probleemide korral pöörduge esmalt rühmaõpetaja poole; 

10.8. Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust saab nõustamiskomisjonile esitada avaldust alates 

sama aasta 1. märtsist  (alus, sotsiaalministri määrus RT I 2010, 56, 369) ning lasteaia direktorit   tuleb 

nõustamiskomisjoni otsusest  teavitada kirjalikult hiljemalt sama aasta 1.aprilliks (alus, Rae 

Vallavalitsuse määrus 08.11.2012 määrus nr. 23) 

 

11. Lasteaiast väljaarvamine (alus, Rae Vallavalitsuse määrus 08.11.2012 määrus nr. 23): 

11.1.Toimub vanema avalduse alusel; 

11.2. Lapse kooliminekul, kusjuures lasteasutuse ja vanema vaheline leping lasteaiakoha kasutamise 

kohta, lõppeb hiljemalt sama aasta 30. juunil; 

11.3. Lasteasutuse juhi ühepoolse otsuse alusel, kui: 
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11.3.1. Vanem rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda või lepingut; 

11.3.2. Vanem ei ole tasunud kaks (2) kuud järjest lasteaiatasu (lasteasutuse juht on eelnevalt 

vanemat kirjalikult teavitanud võlast); 

11.3.3. Laps on lasteaiast puudunud kaks (2) kuud järjest ja lasteaeda ei  ole puudumise põhjusest 

kirjalikult informeeritud; 

11.3.4. Lapse lasteaiast väljaarvamisel lasteaia ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps lasteaia 

nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval, millest lasteasutuse juht teavitab vanemat kirjalikult vähemalt 

viisteist (15) kalendripäeva ette. 

 

12. Eeskuju, väärtustest kinnipidamine; 

12.1. Lasteaias tähistame laste sünnipäevi. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi 

maiustuste, puuviljade vms., arvestades laste ja töötajate arvuga lapse rühmas; 

12.2. Olete oodatud osalema lasteaia pidudel; 

12.3. Peo ajaks lülitage välja mobiiltelefonid; 

12.4. Lapse noorematel õdedel-vendadel palume mitte lubada laste esinemist segada; 

12.5. Andke lastele  eeskuju, õpetades viisakaid kombeid tervitamisel, jalgade pühkimisel, ukse 

sulgemisel jne; 

12.6. Lasteaia territooriumil ei suitsetata; 

12.7. Lapse lasteaeda toomisel ja koju viimisel võtke jalast välisjalanõud, et vältida mustuse ja tolmu 

levikut maja siseruumides; 

12.8. Juhul, kui teie laps osaleb eelkoolis, trennis või mõnes huviringis, palume arvestada lapse ära 

viimisel teiste laste lõunauinakuga; 

12.9. Teise lapse vanemal ei ole õigus karistada võõrast last; 

12.10. Kui te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Lasteaias tekkinud erimeelsused tuleb 

võimalikult kiiresti rühma õpetajaga (vajadusel õppealajuhataja või direktoriga) selgeks rääkida. Laps 

tajub teie rahulolematust ja seetõttu on häiritud lapse turvatunne lasteaias; 

12.11. Pöörduge julgesti õpetajate, juhtkonna või hoolekogu esindajate poole abi ja nõu saamiseks! 

 

 

Koos lahendame kõik probleemid! 


