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ÕISU LASTEAIA   KODUKORD 

ÜLDSÄTTED 

• Kodukord on koostatud lasteaia ja pere infovahetuse ja koostöö eesmärgil. 

• Kodukord on kohustuslik lastele,vanematele ja lasteasutuse töötajatele. 

• Lasteaia kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest 

õigusaktidest. 

• Kodukord on kättesaadav paberkandjal ja tutvustatakse lastevanematele õppeaasta 

alguses,üldkoosolekul 

LASTEAIA TÖÖAEG 

Lasteaed on avatud 6.45-18.45 

Riiklikele pühadele eelneval tööpäeval(uusaasta,Eesti Vabariigi aastapäev,võidupüha,jõululaupäev) 

tööpäev lühendatud 3 tundi.Teistele riiklikele pühadele eelneval tööpäeval,tööpäev lühendatud 1  

tunni võrra. Kollektiivpuhkuse ajaks on lasteaed suletud , eelnevalt teavitatakse sellest vanemaid. 

 LASTEAIA PÄEVAKAVA: 

6.45 -   8.30    Laste saabumine, vabategevus individuaalne töö lastega 

8.30 -   9.00    Hommikusöök 

9.00 -  10.30   Planeeritud õppe-kasvatustegevused, vabategevused 

10.30 –11.15   Õues viibimine-jalutuskäigud, mängud 

11.30-  12.30   Lõunasöök – lõunauinakuks valmistumine 

12.30-  15.00   Päevane uni või mõni muu vaikne tegevus 

15.00-  15.30   Vabategevused, laste igapäevatoimingud (riietumine,ruumide kord jm)  

15.30 - 16.00    Õhtuoode 

16.00– 18.45  Mängud, individuaalne töö lastega ,õuesviibimine (kevad,suvi,sügis) . 

 

             

             

 

          RÜHMA REEGLID 

 

• Räägin vaikse häälega 

•    Olen sõbralik 

•    Toas kõnnin, õues jooksen 

•    Palli viskan õues, toas veeretan 



•    Olen hooliv endast väiksemate suhtes 

•    Abistan abivajajat 

•    Peale mängimist panen mänguasjad oma kohale tagasi 

 

 LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID. 

• Lapsevanema kirjalik avaldus. 

• Plankett lapse kohta käiva informatsiooniga (tervis ,harjumused ,lemmiktoit ,lemmikloomad 

,õed vennad,vanavanemad) 

• Perearsti poolt väljastatud vormikohane arstitõend. 

           LASTEAEDA VASTUVÕTMISE AVALDUSTE MENETLEMINE. 

• Lapsevanema esitatud avaldus registreeritakse laekumise järjekorras lasteaia direktori poolt. 

• Vaba koha puudumisel võib lapsevanem jääda lasteaia vabanevale kohale taotlejate 

järjekorda. 

• Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteaeda vastu võtta kogu aasta kestel.ka väljastpoolt 

teeninduspiirkonda 

           LAPSE LASTEAIAST VÄLJAARVAMINE. 

• Vanema avalduse alusel. 

• Kui vanema poolt kaetav osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja 

möödumist. 

•  Kooli minekul 

           LAPSE TOOMINE JA VIIMINE 

• Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust(kell 9.00) ja viib 

sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. 

• Lapsevanem tuleb lapsele järele 15 minutit enne lasteaia sulgemist(et saaks töötajaga 

vestelda lapse päevast). 

• Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ja järele tulles võtab isiklikult lapse  

vastu rühmatöötajalt. 

• Rühmatöötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt volitatud isikule(eelnevalt kokkulepitud 

,vanema vastutusel). 

• Rühmatöötajal on keelatud last üle anda selleks volitamata isikule või alkoholi tarbinud 

lapsevanematele. 

• Eriolukorras kui lapsevanem ei jõua mingil põhjusel lapsele õigeaegselt järgi ,on tal kohustus 

sellest teavitada rühma töötajat,kasutades selleks lasteaia telefoni. 



• Kui lapsele ei ole järgi tuldud ,ootab rühmatöötaja veel tund aega peale lasteaia sulgemist 

.Seejärel teavitab lasteaia direktorit, kes omakorda teavitab KOV sotsiaaltöötajat olukorrast. 

• Lapsevanem teavitab rühma õpetajat kui laps haigestub või mingil muul põhjusel puudub 

lasteaiast. 

• Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad  lasteaiast rühma välisukse kaudu . 

• Kui muutub aadress, telefoni number ,e-mail, teavitada sellest rühma õpetajat. 

• Lapsevanem ei sisene üleriietes ja välisjalanõudes rühmaruumi. 

 

 

  LASTEVANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

ÕIGUSED: 

• Tuua laps lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal, järgides lasteaia päevakava. 

•    Tutvuda lasteaia õppekavaga ,tegevuskavaga ja päevakavaga. 

•   Nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates 

ise    kaasa nende tingimuste kujundamisel. 

•  Saada teavet lasteaia töökorralduse kohta ja muutuste kohta. 

KOHUSTUSED: 

• Luua lapsele soodsad tingimused  arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias. 

•    Kinni pidada lasteaia päevakavast, tervisekaitse ja terviseedendamise nõuetest. 

•    Kui lapsevanem keeldub koostööst lasteaiaga, võetakse vajadusel ühendust KOV  

sotsiaaltöötajaga . 

           LASTE ÕIGUSED 

• Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, 

eneseusaldust ja    vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele 

abile ja toetusele alushariduse omandamisel 

           PEDAGOOGIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

ÕIGUSED: 

• Osaleda lasteaia arendustegevustes ning lasteaia juhtimises õppetöö kaudu 

•    Teha ettepanekuid lasteaia töö paremaks organiseerimiseks 



•    Töötada ohutus keskkonnas 

•    Õigus erialasele täiendkoolitusele 

•    Keelduda lepinguvälisest tööst, mille tegemiseks ei oma väljaõpet 

•   Valida meetodeid õppeesmärkide täitmiseks 

•    Mitte ilmuda tööle haigena 

•   Viisakale kohtlemisele lastevanemate ja kaastöötajate poolt 

KOHUSTUSED: 

• Juhindub oma töös EV kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest, töösisekorra 

eeskirjadest, töökorralduse reeglitest, ametijuhendist. 

•    Võtab osa ainekavade ja lasteaia õppekava väljatöötamisest, nende  kujundamisest ja 

integreerimisest 

•    Osaleb kaasaegsete õppe-kasvatusmeetodite juurutamises õppeprotsessis 

•     Tagab pedagoogilise nõukogu otsuste täitmise. 

•    Hoiab laste kohta käivat informatsiooni 

        TURVALISUS 

• Lasteaed tagab turvalisuse lasteaias viibivatele lastele ja personalile lasteaia 

territooriumil, samuti õppekäikudel. Selleks: 

•     Õppekäigule minnes ütleb õpetaja lasteaed jäävale töötajale,kuhu nad lähevad. 

•    Lasteaia välisuks suletakse 8.30 

•    Mänguväljakul asuvate atraktsioonide korrashoid ja nende kasutamisreeglite järgimine 

 

•    Tervete mänguasjade ja õppevahendite olemasolu 

•    Ratastega sõitmisel kiivrite kasutamine 

•       Õppekäikudel kasutatakse turvaveste ,lasterühma saadab 2 täiskasvanut, kuna 

liitrühm. 

KÄITUMINE ERIOLUKORRAS (oht lapsele endale, kolmandale isikule, inventarile) 

• Suuline sekkumine 

•    Vestlemine 



•    Liikumise ruumiline piiramine maharahunemise eesmärgil 

•    Reaalse ohu korral võib kasutada füüsilist jõudu(kinni hodmine) seni kuni oht möödub, 

seejärel tuleb viivitamatult lõpetada füüsiline sekkumine. 

•     Eriolukorras käitumine täiskasvanu poolt fikseeritakse seletuskirjas. 

•    Põhjendatud kahtluse korral on õigus teostada laste turvakontrolli, mis fikseeritakse 

kirjalikult. 

•   Tõsisem õnnetusjuhtum fikseeritakse seletuskirjaga. 

•   Tõendite või iseloomustuste väljastamine lapse kohta toimub lapsevanema kirjaliku 

avalduse alusel, selgitusega kellele see on mõeldud. 

•     Anonüümsetele allikatele ei reageerita. Erandkorras vaid reaalse ohu puhul, siis 

tagatakse allika anonüümsus. 

        

 

 

TOITLUSTAMINE 

• Lapsi toitlustatakse 3 korda päevas:hommikusöök, lõunasöök  ja õhtuoode ehk 87,5 

protsenti päevast 

•        Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise põhimõtteid 

•         Menüüd saab jälgida teadetetahvlilt,mis asub laste riieteruumis. 

•        Toit valmistatakse lasteaia köögis. 

•         Laps peab lasteaias iseseisvalt sööma. 

        

HAIGUSED 

¤     Tooge lasteaeda ainult terve laps. 

¤      Lapse haigestumisest teavitage  õpetajat. 

¤      Ilmsete haigustunnustega last lasteaeda vastu ei võeta( palavik, lööve) 

¤       Ravige laps täieliku tervenemiseni-nii hoiate oma last ja väldite teiste laste haigestumist 

¤       Lapse haigestumisel lasteaias ,teavitab õpetaja koheselt lapsevanemat.Kui lapse elu on ohus 

,kutsub koheselt kiirabi ja teavitab vanemat. 

¤        Lapsele ei manustata lasteaias ravimeid 



¤        Erivajadusel (suhkruhaigus) manustatakse vanema vastutusel 

¤        Kui laps vajab eritähelepanu(epilepsia,astma) teavitatakse õpetajat . 

 

¤        Palavikuga või kõhulahtisusega koju saadetud last järgmisel 3 päeval lasteaeda vastu ei võeta. 

¤        Lapsel on kaasas isiklikud pabertaskurätikud. 

¤        Nakkushaiguste korral teavitatakse lapsevanemaid. 

 

 RIIETUS    

¤       Lapse voodiriideid vahetatakse üks kord 10 päeva jooksul, käterätikuid vajadusel.. 

¤        Pange lapsele selga mugavad  ilmastikule vastavad riided , mis ei tekita määrdumisel ja 

purunemisel probleeme ning jalga mugavad jalanõud  . 

¤       Lapse riided  ja jalanõud peavad olema puhtad, terved, parajad ja ohutud (siidisallid, 

trukkideta kapuutsid, ja paelad riietel ) on keelatud. 

¤       Määrdunud riided viia igal õhtul koju ja korrastada. 

¤       Toajalanõud heleda tallaga ja kergesti jalga tõmmatavad. 

¤       Lastele kappi vahetusriietus,2 paari sokke,2paari kindaid. 

¤       2 aastane laps tuleb lasteaeda ilma pampersiteta. 

¤       Kui laps ei tunne oma riideid ,vajalik nime lisaminejalanõudele ja riietele. 

¤       Lapsel kamm ja pabertaskurätikud 

 

      Lasteaeda võib tulla jalgrattaga,oma kelguga. Lasteaed ei vastuta koduste jalgrattaste ja kelkude 

eest.  Kui laps ei tunne oma kelku, peab kelk olema nimega märgistatud. 

SÜNNIPÄEVAD 

• Laste sünnipäevi tähistatakse ühislauluga ning sünnipäevakaarti  kinkimisega.Sünnipäeval 

•   Laste sünnpäevi tähistatakse ühislauluga ja sünnipäeva kaarti kinkimisega.Sünnipäeval on      

kasutusel erilised nõud sünnipäevalapsel. 

• Soovikorral võib sünnipäevalaps kostitada kõiki kaaslasi maiustustega(kommid,küpsised, 

puuvijad) 

 

 

KOOSTÖÖ 



• Hea koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning 

turvatunde tagamisele lasteaias. 

• Õppige tundma lasteaia rühma reegleid ja kodukorda. 

•  Abi ja nõu saamiseks pöörduge lasteaiaõpetaja, hoolekogu liikmete või direktori poole. 

• Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile rühma 

stendi kaudu. E-maili,või facebooki kinnise konto kaudu. 

• Võtke aktiivselt osa vanematele korraldatavatest üritustest. 

• Tundke siirast huvi lapse tegemiste vastu lasteaias. Kiitke ja tunnustage teda! 

• Lasteaed on koduse kasvatuse toetaja ja edasiarendaja 

• Hea koostöö on aluseks lapse kiirele kohanemisele  , turvatunde ja positiivse suhtumise 

tekkimisele. 

• Usaldage õpetajat, rääkige talle oma lapse rõõmudest ja muredest 

 

    Lasteaial on õigus nõuda lapsevanemalt päevakava ja kodukorra täitmist. 

                          Kodukorras tehakse muudatusi läbi juhtumite. 

 

 

                                   

 

 

 

 

                         


