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R6ngu Lasteaeda ,,Pihlakobar" laste
vastuvdtu ja sealt viiljaarvamise kord

Ma:fus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse

S

{ l5 l6ike 4 alusel.

l. Uldsiilted

(l)

Kaesolev kord regulecrib R6ngu Lasteaeda ,.Pih1akobar" (edaspidi lasteaed) laste
vastuvottu ia sealt viiljaaNamist tuginedes koolioelse lasteasutuse seadusele ja R6nglr
Lasteaia,,Pihlakobar" pohimai:irusele.
(2) Laste iimberyaigutarnist seoses lasteaia iinberkoraldamise v6i tegevusc ldpetanisega
konaldab Rdngu Vallavalitsus.
(3) ANestust laste lasteaeda vastu\'6tmi se .ia sealt valjaanamjse kohta peab lasteaia direktor.
(4) Lapse vanemal, eestkostjal r,6i hooldajal on 6igus saada lasteaiast infomatsiooni vabade
kobtade olernasolu, vanema poolt kaetava ralalise osa suuruse ja se11e kehtestamise kolaa
kohta, samuti muud lasteaia tddkorraldustja koostdijvdimalusi puudutavat teavet.
(5) Lapse lasteaeda viltmisel tutlLLslab direktor vanemale kaiesolevat korda. lastoaia
kodukorda ning infonneerib vanemaid nende poolt kaetavatesl rahalistest kuludest seoses
lasteaia tilalpidamisega.

Lapsele koha taotlemine lasteacda
(1) Lasteaeda v6etakse vastu RongLL valla haldusterriloorirmil alalisell elavaid koolieasl
noorernaid lapsi, kui lapse ja viihenalt iihe tema vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri
andmetel Rdngu vald. Vziljaslpoolt teeninduspiirkoida \,6etakse lasteaedd lapsi vabade
kohtade olemasolu konal.
(2) Lasteaeda koha taotleniseks esitab vanem lasteaia dircktorilc kirjaliku avalduse, millelc
on kantud andmed lapse siinnituDnistuselt.
(3) Lasteaia direktor registreerib vanema esitatud kirjaliku avalduse vastuvotuavalduste
registris laekrmise j itjeko as.
(4) Koha vabanemiscl dppcaasta alguscst vdi bppeaasta jool$ul r'6ib jtuiekoras oleva lapse
vanem bronee da koha teiseks tahtajaks. makstes broneelitud aja eest volikogu kehtestatud
lapsevanema kaetavat rahalist osa (edaspidi osalustasu).
(5) Juhul kui vanem ei ole last avalduses margitud tiihtaia saabudes lasteaedir toonLrd selgitab
lasteaia direktor viiija koha vajaduse lapsele. Kui vanenr loobub kohast lasteaias, saab se1le
jaiekonas olev jairgnline laps.
S 2.

vastuyotmine
(1) Lasteaeda kohataotlejate juirjekord on koostatud vanenate kir.jalike avalduste ajalise
laekumise alusel. Vaba koha puuduo'risel jiiaib laps kohataotlejana jiirjekorda. Vabad kohad
lasteaias tZiidetakse j?iiekorra alusel. Lasteaia direktor. teavitab koha vabanemisest avalduse
c5ilarr.d \anernale Dbd"l1 jool..ul.
(2) Laps r'detakse lasteaeda vastu, kui ta on v.ihemalt iihe aasta ja seitsne kuLL vanLmc ning
lasteaeda tulev laps kaib potil, p?ievasel aial ei kasuta nAhkmeid, stjOb iseseisvalt. Miihkmeid
kasutatakse ainult 6ues olies.ia ldunauinaku ajal.
(3) Vanem esitab lapse vastuvotu konal lasteaeda pereaNti vriljastatud vonnikohase
arstit6endi ning inlbmeerib la-steasutust lapse edvajadustest.
(4) Vabade kohtade olemasolu korral saab lastcaeda iapsi vastu vdtta kogu aasta kestel.
(5) Vanem tasub osaiustasu 11 kuud aastas. Vanema poolt kokkuleppe muutmisel (lapse
hiiisemal lasteaeda toomisel, lapse haigestunisel. koha cdasiliikkamisel, kohast loobumisel
uns) on ta kohristatud tasuma lasteaiale vastava aja eest vanema poolt kaetava rahalise kulu
terve kuu ldikes siiltumata kohalkaidud v6i puridutud paievade anust.
(6) Lasteaia direktor tutvusrab vanemale kaesolevat korda ning iapsevalen allki{astab
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dokumendi, r'nilles ndustub kiiesoleva korra tineimustega.
$ 4.

Rihmade komplekteerirninc

Riihmdde komplekteeriDrise kord uueks dppeaastaks:
1) Iasteaia direklor teatab lapsevanemale 20. juuniks Japse lasteaia nimekirja kandnrisest;
2) lapsevanem teatab lasteaia direktorile 25. juuniks, kui ta soovib loobuda lasteaiakohast.
TeatamatajUilmisel loeb lasteaia direktor lapse lasteaia nimekida.
3) lasteaia direktor komplekteerib riihmad hiljelnalt 10. augLNtiks.
4) lasteaeda vastuvdetud laste nimekirju koos andmetega peab lasteaia direktor jooksvalt
Eesti Hariduse Infosiisteemide (EIJJS) registlis. Vastlrvoetud laste aldmed ning uute riihmade
sissekanded on kinnitatud hiljemalt 20. augustiks.

Lasteaiast lahkumin€
(1) Lapse lasteaiast lahtumise aluseks on lapsevanema avaldus.
(2) Avaldus esitatakse lasteaia direktolile vfiemalt iil$ Dedal etute lahkumist. Avalduses
nr.fgrb \aneri lalse la.Lea.a,t lah,ku n:se rjr.
S 5.

vriljaarvamine
(1) Laps arvatakse lasteaia nimekd ast v:ilja ja teemNe osutamine ]dpetatakse j Argrnistel
juhtudel;
1) Iapse 6ppima asurnisel kooli;
2) vanema v6i hooldaja kirjaliku avalduse alusel;
3) laps oll lasteaiast puudulud iile iihe kou ning lasteasutust ei ole infolmeeritud;
4) vanema poolt ilhes kuus makstav osal stasu pole laekunud kahe kulr jooksul pArast
maksetiihtaja mijddumist. Osalustasu Ioetakse laekunuks, kui scc on tasutud tAielikult.
5) kui lapsevanem ei tee koostddd pedagoogidega ega jargi 6petajate nouandeid seoses
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lapse tdsiste kaitumisprobleenlidega lasteaias.

(2) Lapse lasteaiast viiljaarvamise korral keesoleva paragrahvi l6ike 1 puoktides 3-5 toodud
juhtudel teatab lasteaia direktor sellest vanemale v6i hooldaiale kirjalikult kaks niidalat enne
lapse lasteaiast val jaarvamist.

siiilitamine lasteaias
(1) Lapse laseajast ajutise v?iljaarvamise kofal kuni kuus kuud lane1na voi hooldaja soovil
v6i arsti soovitusel, esitab valem lasteaia direktodle kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse
hiljemalt kaks nadalat enne lapse lahkurnistja selles m?irgitalce lasteaiast lal (umisc ceg nirrg
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lasleaedaDaasmise aeg.

(2) Lapscle seilitatalce koht antud iihmas ja vanemal on 6igus tenale sobival ajal laps riihma
tagasi tuua juhul kui varem katab igakuiselt kogu airaoleku perioodi jooksul osalustasu.
Direktodl on 6igus laps lasteaiast vzilja aNata, kui sdilib \'6lgne\.us kaks kuud p2irast
maksetihtaega.
(3) Lapse ajutisel viiljaarvamisel lasteaiast kuus kuud ja rohkem ei sAililata lapsele kohla
antud riih as, kui lasteaias on jiirjekord vastava vanuseastne kohtadele. Riihmast aiutiselt
valja arvatud lapse kolra saab jiirjekoras jiirgrnine laps, :taolev laps arvatakse vastava
vanuserilhma iildisesse jiirjekorda.
(4) Lapse v:iljaarvamisel vdi lahku0rjsel lasteaiast on lapsevanem kohustatud tasuma
osalustasu kuni lasteaiast viilj aarvamisele j ?ilgneva kuu11i.
(5) Kui laps on v6etud lasteaias jai4ekorda, kuid vanem paigutab lapse vahepeal teise
lasteaeda v6i loobub kohast muul pd\usel, siis tuleb vanen-ral sellest lasteaiale teatada ja
esitada kohast loobumise avaldus.
(6) Kui vanen miieratud ajaks last lasteaeda ei too ega teavita ajutise puudumise
kasutamisest, arvatakse laps lasteaia nimekirjast viilja.

Miiiiruse jdustumine
N,I?i:hus jdustub 1. veebruadl2013.
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