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Keila Lasteaed Miki kodukord. 

 

1. Üldsätted 

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest. 

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal 

tutvumiseks kättesaadav. 

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu. 

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning 

lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine 

2.1.Lasteaed on avatud kell 7.00.- 19.00 

2.2. Rühmad töötavad päevakava ja tegevuskava alusel, mis on koostatud laste ealistest 

vajadustest lähtuvalt. Rühma päeva- ja tegevuskavaga saab tutvuda rühmas.  

2.3. Igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse rühma õppeaasta tegevuskava ja 

lasteaia õppekava järgi, mis on igas rühmas olemas. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia 

õppekava, tegevuskava ja arengukavaga (dokumendid on avalikustatud lasteasutuse 

veebilehel). 

2.4. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal 

lasteasutuse päevakava järgides.  

2.5. Soovime, et laps tuuakse lasteaeda hiljemalt kell 8.15, siis jõuab laps riietuda ja 

lasteaiapäeva sisse elada.                                                                                                                                                       

2.6. Palume lapsele tulla järgi hiljemalt kell 18.45, et laps jõuaks riietuda ja lasteaiast 

sulgemisajaks lahkuda. 

2.7. Lapse turvalisust silmas pidades annab lapsevanem lapse hommikul isiklikult üle rühma 

töötajale olenemata lapse vanusest ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Kui 

lapsevanem  tuleb lapsele järele, siis peab ta kindlasti kontakteeruma rühma töötajaga. Rühma 

töötaja vastutab lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse ja teatanud rühma töötajale 

lasteaiast lahkumisest. 

2.8. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule 

teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. 

2.9. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja 

võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab 

olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele 
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järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei 

korralduste järgi. 

2.10. Palun teavitage rühmaõpetajaid oma kontaktandmete muutumisest (telefoninumbrid, e-

mail, aadress jms). 

2.11. Kui laps viibib lasteaia õuealal koos lapsevanemaga, siis vastutab lapsevanem oma lapse 

eest 

2.12. Uue lapse lasteaeda tulekul on kolme päeva jooksul lapsevanemal võimalus tutvuda  koos 

lapsega lasteaia rühmaga, hommikupoolsel ajal 9.30-11.30.  

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist 

tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, 

kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. 

3.2.  Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või 

teiste tervist. 

3.3.  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise 

ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.  

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral 

määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet) lasteasutuses anda 

ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse 

tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. 

3.5. Juhul, kui lapsel on  allergia, esitab lapsevanem rühmaõpetajale sellekohase arstitõendi 

ning sellega arvestatakse menüü koostamisel.  

3.6. Kui teie laps vajab erihoolt või tähelepanu, teatage sellest kindlasti õpetajatele. 

3.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. 

      3.8. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel     

vahetuspesu. 

3.9.  Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid 

jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. 

3.10.  Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. 

3.11. Lasteaeda tuleb laps puhtana ning puhaste ja tervete riietega. Eriti oluline on riiete ja 

jalanõude kinnituste korrasolek ja ohutus. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, 

salle jt ohtlikke detaile. 
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3.12. Liikumistundideks on vajalik spordiriietus (T-särk, põlvpüksid). Tüdrukute pikad 

juuksed soovitame liikumistundideks kinni panna. 

3.13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. 

3.14. Riideid ja jalanõusid on soovitav märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja 

vahetusse minemist. 

3.15. Lapsel on rühma garderoobis oma riiete hoidmiseks koht, mida tuleb korras hoida. 

Soovitame vanematel vähemalt iga nädala lõpus lapse riided ja muud kapis olevad asjad 

üle vaadata ning lasteaia jaoks mittevajalik  koju viia. 

3.16. Ehted (kaelaketid, kõrvarõngad jms), mis on lapsele endale või teistele ohtlikud,  on 

lasteaias laste turvalisuse huvides keelatud.  

3.17.Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja   

vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni 

võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse 

haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.  

3.18. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  

lasteasutuse õues. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Talvel käivad õues 2-

3a lapsed kuni -10 C ja aiarühma lapsed kuni -15 C (Madalama kui miinus 20 °C tegelikult 

toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral 

ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini). Tegelikult toimivat 

välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi 

veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel. 

 

4. Turvalisuse tagamine 

4.1.  Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, 

mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning 

kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. 

4.2.  Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib 

hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori või 

õppealajuhataja loal ning lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud 

isikuga. 

4.3.  Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja 

teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud. 

4.4.  Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides. 

4.5.  Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste 

turvalisus. 

http://www.emhi.ee/
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4.6.  Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust 

teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba. 

4.7.  Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud 

reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või 

purunemise eest. Õppetööks mittevajalikke esemeid (mobiiltelefone jm tehnilisi vahendeid 

või varalist väärtust omavaid asju) lasteaeda kaasa ei võeta. 

4.8. Õpetaja ei vastuta lasteaia õuealale  jäetud kelkude, tõukerataste jm esemete eest.  

4.9. Jalgratta- ja tõukerattaga tohib laps liikuda vaid turvavarustusega ( kiiver). Jalgratas 

tuleb sulgeda lukuga jalgrattahoidiku külge. 

4.10. Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge alati julgelt 

rühmaõpetaja, direktori või hoolekogu poole.  

Meeldivat koostööd soovides Miki lasteaiapere. 

  

 

 


