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LOO LASTEAED PÄÄSUPESA KODUKORD
1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
1.1 Loo Lasteaed Pääsupesa on avatud tööpäeviti 7.00-19.00*. Hommikul tuleb lapsevanem koos lapsega rühma, et
anda laps üle õpetajale või teda asendavale isikule. Lapsel on keelatud tulla lasteaeda üksinda.
*18.00-19.00 viibivad lapsed valverühmas graafiku alusel. Kui lapsevanem ei ole jõudnud lapsele järgi
hiljemalt 17.50, viib õpetaja lapsed valverühma, et oma rühm kell 18.00 sulgeda.
1.2 Teretage lapsega kohalolijaid ja vastutulijaid, et arendada lapses viisakat käitumist.
1.3 Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva, siis suudame paremini mõista Teie
last.
1.4 Teatage meile, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule. Toiduraha arvestusest mahavõtmine
toimub hommikul kella 8.30-ni. Lapse puudumisest teavitage rühmaõpetajat telefoni või SMS-i teel. Mitteteatamise
korral tuleb toiduraha maksta esimese puudutud päeva eest.
1.5 Kui laps sööb hommikueinet, toob lapsevanem lapse lasteaeda hiljemalt 8.25. Kui laps ei söö hommikueinet,
siis hiljemalt 8.50. Õppekavas planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad kell 9.00 ning lapsel on raske poole
tegevuse pealt õppetöösse sisse elada. Saalitundidesse hilinejaid ei lubata.
1.6 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua mänguasju, soovitavalt mitte väga kalleid ja kergesti purunevaid. Oma
mänguasjaga lubab laps ka teistel mängida. Rühmaõpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkiminemise
eest.
1.7 Hommikul last lasteaeda tuues palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, et laps rühma saata ning vajadusel
suhelda õpetajaga.
1.8 Lasteaia infot jälgige rühma teadetetahvlil, ELIIS-is ning lasteaia kodulehel.
1.9 Pidupäeval on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt 10 minutit enne peo algust, et aidata lapsel ümber riietuda
ja juukseid korrastada.
1.10 Jalgrattaga lasteaia territooriumil sõita ei tohi.
1.11 Kui lapsele tuleb järele keegi teine täiskasvanu, peab sellest tingimata eelnevalt teavitama rühmaõpetajat.
1.12 Soovitame lapsevanematel vähemalt kord nädalas vestelda rühma õpetajatega lapse tegemistest.
1.13 Rühmaõpetaja ei anna last üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega lapsevanemale või tema poolt volitatud
täiskasvanud inimesele.
1.14 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud (välja arvatud lasteaeda teenindav transport).
Lastevanematel on lasteaia territooriumile sissesõit ja parkimine keelatud.
1.15 Lapsevanemal palume lapsele tulla järele hiljemalt 18.45, et jõuda laps riietada ja lasteaia sulgemise ajaks
lahkuda. Lapsel on keelatud lasteaiast üksi lahkuda.

1.16 Lapsele järele tulles ärge lahkuge rühma õpetajaga kontakti võtmata.
1.17 Koduloomadega sisenemine lasteaia territooriumile on keelatud.
1.18 Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja lahkujad sulgevad enda järel aiavärava.

2. Riietus
2.1 Personal, lapsevanemad ning lapsed sisenevad ruumidesse (k.a. üldkoridoridesse) VÄLISJALANÕUDETA!!!
2.2 Laps vajab piisavalt ilmastikule vastavaid riideid kogu päevaks, kuid mitte ülearu. Õues mängimiseks sobib riietus,
mille määrdumine ei tekita probleeme. Suveperioodil on vajalik õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest.
2.3 Õpetajal on õigus last lasteaeda mitte vastu võtta, kui puuduvad ilmastikule vastavad riided.
2.4 Lapsel on kapis kamm ja alati puhas käterätt. Sõimelastele ja lastele, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi
vahetuspesu, vajadusel pabermähkmed või paberlinad.
2.5 Liikumistundide päeval on soovitav panna lapsele kaasa/selga sportimiseks sobilikud riided.
2.6 Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panemise ja äravõtmisega saab laps ise hakkama. Ei soovita
pehmeid susse ning jalanõusid, mis määrivad rühma põrandat.
2.7 Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on soovitav need märgistada lapse nimega.
2.8 Laps tuleb tuua lasteaeda puhaste tervete riietega (sh aluspesu) ning korrastatud välimusega (laps on puhas,
juuksed kammitud, küüned lõigatud).

3. Söömine
3.1 Kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline või vajab erihoolt, palume sellest teavitada rühmaõpetajat ja
tervishoiutöötajat ning tuua lasteaeda arsti poolt välja antud allergiat kinnitav tõend.
3.2 Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök, lõuna ja õhtuoode.
3.3 Laste sünnipäevade tähistamisel rühmas palume lapsevanemal mitte tuua omavalmistatud toitu!

4. Toiduraha ja kohamaksu tasumine
4.1 Arve toiduraha ja kohamaksu tasumiseks saadab Jõelähtme valla raamatupidaja lapsevanema meilile.
4.2 Toiduraha ja kohamaksu maksmise tähtaeg on iga kuu 20. kuupäev.

5. Haigused
5.1 Lasteaeda tulevad vaid TERVED lapsed. HAIGE LAPSE LASTEAEDA TOOMINE ON ÄÄRMISELT HOOLIMATU
KÄITUMINE NII OMA LAPSE KUI TERVE LASTEAIA KOLLEKTIIVI SUHTES.

5.2 Rühmaõpetajal on õigus otsustada lapse tervisliku seisundi üle väliste näitajate põhjal (nt köha, äge nohu, palavik,
silmapõletik, kõhulahtisus, sügelised, tingud või täid, nakkuslikud lööbed) ning haigustunnustega last mitte
lasteaeda vastu võtta. Nakkusohu kahtluse korral saadab õpetaja lapse koos vanemaga koju.
5.3 Allergilise nohu ning köha korral peab lapsevanem esitama seda kinnitava arstitõendi.
5.4 Lasteaias haigestunud lapse vanemat teavitatakse sellest koheselt telefoni teel ning olenevalt lapse tervislikust
seisundist viib vanem lapse koju või tervishoiuasutusse.
5.5 Rühmaõpetaja või tervishoiutöötaja poolt koju saadetud haiget last ei võeta vastu järgmisel päeval. Haige laps
viibib kodus.
5.6 Lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist teavitab lasteasutuse direktor või tervishoiutöötaja
Terviseametit ning lapsevanemaid, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
5.7 Pärast lapse nakkushaigusest tervenemist peab lapsevanem esitama perearsti poolt väljastatud tõendi.
5.8 Vastavalt vajadusele toimub desinfektsioon nakkushaiguste esinemise perioodil sagedamini.
5.9 Rühmaõpetajal on keelatud anda lastele ravimeid (v.a. esmaabi). Vajadusel võtab lapsevanem ühendust lasteaia
tervishoiutöötajaga.
5.10 Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õuesviibimist, peab ta veel koju jääma.
5.11 Lasteaia päeva jooksul toimunud õnnetuse või trauma korral osutab tervishoiutöötaja või lasteaia töötaja lapsele
esmaabi, vajadusel kutsub kiirabi, helistab lapsevanemale ning teavitab direktorit.

6. Koostöö
6.1 Direktori vastuvõtt toimub eelregistreerimisega.
6.2 Palume lapsevanemal nõu ja abi saamiseks julgesti pöörduda lasteaia õpetajate, tervishoiutöötaja, juhtkonna või
rühma hoolekogu esindaja poole.
6.3 Isikutel, kes ei ole lasteaia tegevusega otseselt seotud või kellele pole juhtkond luba andnud, on lasteaias viibimine
keelatud.
6.4 Konflikte ja erimeelsusi lahendame osapooli kaasates delikaatselt ning lapse heaolu arvesse võttes.
6.5 Hädaolukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile (v.t. Lisa 1)
Tulekahju korral evakueeritakse lapsed lasteaiaesisele platsile või Loo Spordihoonesse.
6.6 Vastavalt koha kasutamise kokkuleppele kohustub lapsevanem järgima lasteasutuse päevakava ja kodukorda
ning kandma vastutust kodukorra rikkumise eest.
6.7 Huviringidesse toomine ja viimine ei ole rühmaõpetaja kohustus, selle eest vastutab ringijuhendaja ning
lapsevanem (k.a. juhul, kui rühmaõpetaja on teiste lastega õues).

Koostöös lapsevanemaga toetab lasteaed lapse igakülgset arengut!
Loo Lasteaia Pääsupesa juhtkonnal on õigus teha kodukorda vastavalt vajadusele parandusi ja täiendusi.
Loo Lasteaed Pääsupesa

Olen tutvunud Loo Lasteaed Pääsupesa kodukorraga ja nõustun sellega, et minu lapse kunstitööd,
fotod üritustest ja igapäevastest tegevustest on avalikud ELIIS-is ja lasteaias.
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