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1. Üldsätted.  
 

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest 

õigusaktidest. 

1.2. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus-ja 

haldusaktides. 

1.3. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud 

asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud 

tingimustel ja korras. 

1.4. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel. 

Kodukord on väljas ka välisukse juures oleval infostendil. 

1.5. Kodukord on vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

2. Lasteaeda tulek ja koju minek 

  

2.1  Lasteaed on avatud: 

Esmaspäev    7.15 - 17.15 

Teisipäev      7.15 - 17.15 

Kolmapäev   7.15 - 17.15 

Neljapäev     7.15 - 17.15 

Reede           7.15 - 16.1 

 

2.2  Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga ja annab lapse isiklikult 

õpetajale või õpetaja abile üle.  

2.3 Kui laps tuleb lasteaeda üksinda või alaealise perekonnaliikmega, peab 

lapsevanem kirjutama kooli direktorile avalduse, et võtab vastutuse endale lapse 

julgeoleku eest. 

2.4  Lasteaialapsed ja  neid saatvad pereliikmed sisenevad ainult lasteaia uksest. 

2.5  Laps tuleb lasteaeda tuua hiljemalt 5 minutit enne kella 9.00   

2.6  Kui laps jääb puuduma, tuleb sellest lapsevanemal teatada hommikul enne kella 

8.00 

2.7  Laps ja tema saatja  ei lahku lasteaiast ilma õpetaja või õpetaja abi teadmata 
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3.  Riietus 

 

3.1  Laps tuleb  lasteaeda vastavalt ilmale sobivate riietega. 

3.2  Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega 

(küüned lõigatud, kammitud jne.) 

3.3  Kuumade päikseliste ilmadega on õueskäimiseks vajalik õhuke peakate. 

3.4 Jahedamal perioodil on lapsel kaasas vahetuseks õuekindad, mis võivad saada 

märjaks (soovitavalt labakindad; sõrmikud võiks kaasa panna lapsele, kes oskab neid 

iseseisvalt kätte panna). 

3.5 Lapsel peavad lasteaias olema vahetusjalanõud, pabertaskurätid, kamm, lapse 

vanust ja vajadusi arvestades vahetusriided (aluspüksid, sukkpüksid, sokid, jne.) 

3.6  Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minekut, soovitame need 

varustada lapse nimega. 

3.7  Õpetaja palvel panna lapsele kaasa sportlikud riided. 

3.8  Õues mängimiseks on parim riietus, mis võimaldab lapsel ennast vabalt tunda ja 

mille määrdumise korral ei teki probleeme. 

 

4. Toitlustamine  

 

4.1  Lasteaias on võimalik lapsel süüa päevas 3 toidukorda. Toidukorrad teatab 

majandusjuhatajale lapsevanem.   

4.2  Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest hiljemalt enne kella 8.00 

hommikul, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise päevast. 

4.3. Kui lapsevanem ei teata teisiti, siis arvestatakse, et laps sööb lasteaias kolm 

toidukorda. 

 

5.  Lasteaia toidupäeva maksumus ja osalustasu   

 

5.1  Lapsevanem tasub lapse toidu eest ja osaliselt õppekulusid. 

5.2  Toidupäeva maksumuse kinnitab kooli pidaja. 

5.3  Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa suuruse kinnitab kooli pidaja.  

5.4 Enne toidupäeva maksumuse või osalustasu muutmist, arutatakse muudatust   

Mõniste Kooli hoolekogus. 

5.5 Lapsevanem tasub talle esitatud arve ettenähtud tähtajaks. 
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5.6 Lapse pikaajalisel puudumisel (ühes kuus üle kümne järjestikuse päeva) tasutakse 

osalustasu proportsionaalselt lasteaias viibitud päevade arvuga.  

 

6.  Kodumänguasjad    

 

6.1  Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju, kuid mitte püstoleid, nuge, mõõku jt. 

sõjamängu vahendeid ning ohtlikke esemeid. 

6.2  Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise ega katkiminemise eest. 

 

7.  Sünnipäevad  

 

7.1 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise sünnipäevalauluga ja küünalde 

süütamisega.  

7.2 Sünnipäevalast õnnitletakse kaardiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps pakkuda  

mängukaaslastele maiustusi. 

 

 

8.  Haigestumised 

 

8.1  Haige lapse hoiukoht on kodu.  Palaviku ja/või halva enesetundega laps ei või 

lasteaias olla, kuna on oht nakatada teisi lapsi. 

8.2  Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last  (tugev nohu, 

tugev köha, palavik, lööve nahal, palavik). 

8.3  Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes.  

8.4  Õuesoleku ajal tuulutatakse rühmaruume. 

8.5  Ravimeid ei tohi lasteaeda lapsele kaasa panna. Kui laps manustab ravimeid, siis 

lapse toetamiseks teevad koostööd lapsevanem ja lasteaia õpetaja. 

8.6  Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsele kutsutakse lapsevanem järele. 

8.7  Lapse haigestumise korral palume teatada sellest rühmaõpetajale. 

8.8  Peale haigust tuleb laps lasteaeda tagasi tervena. 

 


