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LASTEAIA KODUKORD
Veltsi Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00
- 18.00
Lastele palume järele tulla hiljemalt 17.45
Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on
lühendatud kolme tunni võrra, seega lasteaed on siis avatud 7.00 –
15.00. (Uusaasta(1.01), Vabariigi aastapäev(24.02), Võidupüha(23.06),
Jõulud(24.12). Kollektiivpuhkuseks on lasteaed suletud juulis.
Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust
ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
Lapsevanem toob lapse hommikul lasteaeda ja annab lapse isiklikult
rühma töötajale üle ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt
tutvustatud ja volitatud esindajatele. Palun teatage meile, kui lapsele tuleb
õhtul järele keegi teine peale ema või isa.
Rühma töötajal on keelatud last üle anda alaealiselele või selleks
volitamata isikule. Õdedele-vendadele jt., kel aastaid alla 13,
lasteaiaõpetaja lapsi üle anda ei tohi. Samuti ei anta lapsi üle
ebakaines olekus isikutele !
Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal
kohustus sellest teavitada rühma töötajat telefonil.
Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja
lapsevanemat pool tundi peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib
rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud
esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole
lapsevanem lapsele järgi tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda
jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul
põhjusel ei tule lasteaeda.
On siiski hea, kui lapsevanem kord nädalas tuleks rühma ja vestleks
õpetajatega. Lapsele on innustav, kui vanemad tema tegevuse vastu huvi
tunnevad.
Kui te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma töötajaga
kontakti võtmata.
Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse
terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal
kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja
kasvatustegevuse korraldust.
Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia
pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja
võimalustele vastava keskkonna.

Palun teatage lapse hilinemisest või puudumisest telefonil 3251027(üld);
Aiarühmas - 53718080(õp.Anne) 58144169 (õp.Marge) või 58365744
(õp.-abi Milvi). Sõimerühmas (õp.Mairit Greek); 53787101 (õp.Ülle);
53703573 (õp.-abi Ira) hiljemalt kella 8-ks. hommikul.
Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt, see tähendab 15 minutit enne
hommikusöögi algust. (hommikusöök 8.15-aiarühmas)
Kui muutub teie kodune aadress või telefoni number, siis palun teavitage
sellest rühma õpetajat.
Riietus
Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügeenivahendid ( kamm,
raskurätt, vahetuspesu)
Lasteaeda tuleb puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega (k.a. jope
lukud) laps.
Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad
jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
KÕIK LAPSE RIIDED JA JALANÕUD PEAVAD OLEMA
MÄRGISTATUD LAPSE NIMEGA !
Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
Laste riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last
päikese eest.
Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist
(soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab
neid iseseisvalt kätte panna- aiarühmas).
Palun jälgige, et lapsel oleks (rühma seinal olevas taskus) kamm ja
pabertaskurätikud, muud riided on lapsel nimega varustatud RIIDEST
KOTIS(nagis). Samasse riputage ka kott vahetuspesuga.
Nagi peal olevasse kasti panna müts, kindad, sokid Sinna panna ka
võimlemisriided (sportsärk ja lühikesed püksid) (eraldi markeeritud
kotti)aiarühmas.
Toas on vajalikud sisejalanõud (soovitatavalt kingad) ja tubane riietus.
Dressipüksid ja teksapüksid ei ole tubane riietus.(palav)
Õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise
korral ei tule probleeme.
Lapsel on kaasas vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või
määrduvad.
Talvel käivad õues aiarühma lapsed kuni -15 C ja sõimerühma lapsed
kuni -10 C
Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi
toimuma lasteaias õues.

Söömine
Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Sünnipäevade tähistamise
traditsiooni kohta küsi rühmaõpetajalt.
Lapse allergiast teatud toiduainete suhtes kirjalik arstitõend direktorile,
kes annab juhised rühmatöötajatele.
Lasteaiamaksude tasumine
Toiduraha ja õppekulu teade on rühma teadetetahvlil, kuhu märkida
kuupäev(millal tasutud) ja allkiri.
Tasumisvõimalused: sulas(majandusjuhatajale) ja panka –(arveldusnr.
majandusjuhatajalt) ( kindlasti märkida selgitusse lasteaia- ja lapse nimi!)
Tasumise tähtaeg on jooksva kuu 10. kuupäev
Kui teil on tekkinud lasteaiamaksude tasumisel võlgnevus üle kahe kuu,
on lasteaia juhatajal õigus teie laps laste nimekirjast välja arvata.
Kui laps mingil põhjusel ei käi lasteaias vähemalt KOLME NÄDALA
ulatuses, siis on lapsevanemal kohustus kirjutada lasteaia juhatajale
avaldus lapse ajutise lasteaiast puudumise kohta, vastasel juhul
kustutatakse laps kolme nädala möödudes lasteaialaste nimekirjast .
Makseraskuste korral on võimalik Rakvere valda sissekirjutatud peredel
taotleda Rakvere Vallavolikogu Sotsiaalkomisjonilt toiduraha maksmisel
soodustust. (avaldus valda)
Mänguasjad
Ühe koduse mänguasja võib laps lasteaeda kaasa võtta selleks ettenähtud
päeval – ESMASPÄEVAL. Teistel päevadel on see KEELATUD.
Õpetaja ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade kadumise ja
purunemise eest. Koju minnes otsib laps oma mänguasja ise üles.
Lasteaia territooriumil saab sõita jalgrattaga. Jalgratas on lapse isiklik
omand, mida ei tohi anda teistele lastele sõita (lapsevanema luba).
Jalgratta toomise ja äraviimise eest vastutab lapsevanem.
Jalgrattaga sõites peab laps kandma kiivrit.
Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge
õhutavaid mänguasju.

Haigused

Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse
enda või teiste tervist.
Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal
viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest
lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
Haige lapse hoiukoht on kodu. Rühma õpetajal ei ole lubatud lasteaeda
vastu võtta last, kellel on palavik, kõht lahti, silmapõletik või pedikuloos
(täid). Ka köha ja nohu on haigused, mis kanduvad lapselt lapsele ja
vajavad ravi. Soovitav perearstiga konsulteerida lapse viibimisest
lasteaias.
Nakkushaigusest palun teavitada esimesel võimalusel lasteaia õpetajat.
Allergiliste löövete, köha, nohu korral on vajalik eriarsti tõend.
RÜHMA ÕPETAJAL ON KEELATUD ANDA LASTEAIAS
LASTELE RAVIMEID, (v.a. esmaabi), ega luba ka lapsel neid
iseseisvalt sisse võtta.
Kui arst on lapsele kroonilise terviserikke korral määranud ravimite
manustamise, võib erandjuhul(nt suhkruhaigus) lasteasutuses anda
ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel
lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse
pedagoogiga.
Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja lapsevanemaga kohe
ühendust.
Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja
vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või
kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve
all. Vajaduse antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale
jõudmiseni esmast abi.
Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral
eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
Lasteaia direktor teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning
avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguses puhangust
või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega
laste nimesid.
Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri
puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

Turvalisus

Lasteaia töötajad loovad füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on
ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse
ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon,
mõõtmed ja pindade viimistlud vastavad lapse eale ja kasvule ning
tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning
võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
Laste mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja
lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja
teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on
keelatud.
Lasteaia töökorraldus on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad
õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse
lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
Laste puhke-ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus
minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud
rühma laste turvalisuse õuealal.
Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad
helkurvestides.
Lapsevanemad, lasteaiatöötajad ja lapsed sulgevad enda järel
väravad, et tagada turvalisus.
Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda
teenindavale trantspordivahenditele.
Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad
jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult
teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse
töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohutavatest olukordadest.
Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate
olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia
kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
Koostöö
Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste
kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.
Arusaamatuste korral pöörduda esmalt õpetaja poole, seejärel vajadusel
direktori poole.
Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas omavahel,
rühmaõpetajaga konsulteerides. Lapsevanem ei ole teise lapse noomija
ega karistaja !

Lasteaia kodukorrast kinnipidamine ja täitmine on kohustuslik lastele ,
lastevanematele ja lasteaia töötajatele.
Kõik probleemid on lahendatavad!
Lugupidamisega,
Veltsi Lasteaiapere
OLEN KODUKORRAGA TUTVUNUD JA VÕTAN SELLE TÄITMISEKS.
LAPSEVANEMA NIMI
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