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LASTEAED SIPSIK KODUKORD

I LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
• Lasteaed on avatud 6.30 – 18.30. Lasteaias töötavad valverühmad alates kella 6.30 –
7.30 ja 18.00 – 18.30. Sõimerühmades alates kella 6.30-7.30 ja 17.30-18.30.
• Teretage koos lapsega kõiki kohalolijaid ja vastutulijaid, et arendada lapses viisakat
käitumist.
• Rääkige õpetajale kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva, siis
suudame paremini mõista Teie last.
• Teatage meile, kui laps haigestub või puudub mingil muul põhjusel lasteaiast.
Toidult maha võtmine ja toidule panemine toimub samal päeval teatamise põhjal kuni
kella 9.00-ni.
• Tooge laps lasteaeda arvestusega, et jõuaks enne õppetegevuse algust rahulikult
hommikusöögi söödud.
• Õppekava omandamiseks peavad lapsed lasteaias viibima vähemalt 9.00-12.00
• Lasteaia töötajad vastutavad laste elu ja tervise eest alates hetkest, kui lapsevanem on
lapse õpetajale üle andnud (õpetaja on teadlik lapse lasteaias viibimisest). Lähtuvalt
lasteaia töökorraldusest peab lapsevanem isiklikult saatma lahtirõivastunud lapse
rühmatuppa. Sama kehtib ka õhtuse kojuminekuga.
• Lapse kojuviimisel palume arvestada, et õpetaja tööpäev ja lasteaia lahtiolekuaeg
lõppeb kell 18.30. Tulge lapsele järele vähemalt 15 minutit varem, et jõuaksite
riietuda ja õpetaja saaks õigeaegselt tööpäeva lõpetada.
• Kui tekib olukord, et Te ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, teavitage sellest õpetajat
telefoni teel ja leppige kokku järgnev käitumine.
• Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle võõrale või joobnud inimesele.
• Kui Te tulete lapsele järele, siis ärge lahkuge rühmaõpetajaga (või teda asendava
isikuga) kontakti võtmata

• Kui muutub Teie kodune aadress, telefon, ka tööl ja e-maili aadress, siis palun
teavitage sellest rühmaõpetajat.
• Lapse peopäeval on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt 15 minutit enne peo
algust, et lapsele peoriided selga aidata ja soengut sättida.
• Laste ja lasteaia personali vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise
ning meetmete kord on kirjeldatud lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanis.

II RIIETUS
• Lapse lasteaiariided on puhtad ja terved, eriti oluline on jope lukkude,
kingade-saabaste nööride, lukkude jne. kord.
• Ei ole halba ilma, on ilmastikule mittevastav riietus või jalanõud. Laps vajab
vastavalt ilmastikule riideid kogu päevaks. Talveperioodil üle -15° (aiarühmad) ja
üle -10° (sõimerühmad), lapsed õue ei lähe.
• Suveperioodil vajab laps peakatet, et kaitsta end ereda päikese eest.
• Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
• Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist. Soovitavalt
labakindad, sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt

kätte

panna.
• Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame
need varustada lapse nimega.
• Lastel on soovitatav kanda lasteaias libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid
jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu (Tervisekaitsenõuded
koolieelses lasteasutuses

terviseedendamisele

ja

päevakavale, vastu

võetud

24.09.2010 nr 61).
• Tagavarariided hoida eraldi riidest kotikeses, mida saab riputada nagisse. Lastel,
kellel esineb voodimärgamist, jälgida, et kapis oleks piisaval hulgal puhast aluspesu.
• Lastel,

kes

kasutavad

mähkmeid,

peavad

olema

kapis

piisav

hulk

vahetusmähkmeid. Mähkmeid võib laps kanda lasteaias 2 kuud (kohanemisaeg
lasteaiaga).
• Palun pange lapsele lasteaeda kaasa spordiriided (võimlemissärk, -püksid ja -sussid).
• Jälgige, et lapse kapp jääb teie lahkudes korda. Riided õiget pidi keeratud ja
nagisse riputatud.

• Ehted (kaelaketid, kõrvarõngad jms), mis on lapsele endale või teistele ohtlikud, on
lasteaias laste turvalisuse huvides keelatud.

III SÖÖMINE
• Vaata rühma päevakava.
• Teavitage õpetajat, kui Teie laps on mingi toiduaine suhtes allergiline (alus:
perearsti tõend).
IV TOIDURAHA JA OSALUSTASU TASUMINE
• Lasteaia arve tuleb Teie poolt esitatud e-mailile või e-maili puudumisel saate
paberkandjal rühmaõpetaja käest.
• Toiduraha ja osalustasu panka maksmise tähtaeg on 15.kuupäev.
• Arve peal on viitenumber, mis tuleb märkida selgitusse. Kindlasti ka lapse nimi,
kuna lapse ja vanema perekonnanimed võivad olla erinevad.
• Lapse võib lasteaiast välja arvata kui lapsevanem ei ole tasunud lasteaiatasu üle
kahe kuu.
• Makseraskuste

korral

palume

võtta

ühendust

kohaliku

omavalitsuse

sotsiaalosakonnaga. Toitlustustoetuse saamise õigus on vähekindlustatud perede
lastel, kelle elukoht on Maardu linn ja kes on esitanud vastava avalduse Maardu
linna Sotsiaalabiosakonda.
Toitlustustoetust määratakse 2 korda aastas: augustis ja detsembris.

V MÄNGUASJAD
• Lasteaeda võib kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmades paika pandud
päeval, kuid mitte liiga väikeseid, kalleid ja õrnu.
• Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib meil põhimõte, et „ma ei ole kade ja luban
teistel ka mängida oma mänguasjaga“.
• Vastavalt hooajale võib lasteaeda kaasa võtta jalgrattad, tõukerattad (juhul, kui
on kaasa antud kiiver, küünarnuki- ja põlvekaitsed) ja kelgud. Jalgrattaid ja kelke
hoiame selleks ettenähtud kohas (lasteaia õueala varikatuste all, jalgrattaid
lukustatuna). Jalgratastega sõitmise päev on vastavalt Teie lapse rühma valvepäev
(graafik rühmastendil).
• Õpetaja ei vastuta lapse isiklike asjade katkiminemise või kadumise eest.

VI SÜNNIPÄEV
• Tähistame lasteaias sünnipäevi ühise lauluringiga. Õnnitleme sünnipäevalast
omavalmistatud meenega (kaart, joonistus).
• Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada kaaslasi (lubatud on tuua puuvilju,
komme ja küpsiseid).

VII HAIGUSED
• Haiget last ei võeta lasteaeda vastu. Palaviku ja halva enesetundega ei jaksa
laps lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
• Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on
laps vastuvõtlik nakkustele. Ka nohu ja köha on haigus.
• Rühma õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasapandud rohtusid.
• Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega kohe ühendust (kindlasti peavad
rühmaõpetajal olema kontaktandmed).
• Kui Teie laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu (tundlikud kõrvad, higistab
palju jne) öelge seda kindlasti rühmaõpetajale.

VIII KOOSTÖÖ
• Hea koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele
ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse
arengut.
• Koostöö lastevanematega on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundja
oma lapse suhtes. Lasteaeda võib alati tulla nõu pidama ja oma muret jagama,
mis puudutab last.
• Konflikt püüdke alati lahendada seal, kus see alguse sai, sest kõige tähtsam
pole süüdlase leidmine vaid põhjuse likvideerimine. Meie koostöö põhineb
sellel, et lapsel oleks hea ja turvaline meiega koos.
• Lasteaed on kindlate kokkulepete mängumaa, kus kasvatus põhineb vastastikusel
austusel ja eelkõige aususel.
• Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile
rühmastendil, lasteaia kodulehel, Eliis.ee lehel, e-maili teel ja rühmaõpetajate
vahendusel.
• Tutvuge lapse töödega, jälgige tema edusamme ning tunnustage selle eest.

• Olge kursis lapse tegemistega lasteaias iga päev.
• Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele, näitustele, pidudele,
mänguhommikutele, sest lapsele meeldib, kui vanemad tema tegemiste vastu
huvi tunnevad ja teda innustavad.

