Kinnitatud Hiiumaa Vabakooli kolleegiumis 2.12.2021

HIIUMAA VABAKOOLI LASTEAIA KODUKORD
1. Töö põhimõtted
1.1. Meie lasteaed järgib oma töös waldorfpedagoogika põhimõtteid, mille üheks oluliseks
osaks on rütmilisus. Nendeks on päeva-, nädala- ja loodusrütmid, mis toetavad lapse arengut
ja on kogu meie töö aluseks.
1.2. Väga oluliseks lapse arengut toetavaks tegevuseks on vaba mäng, millele lisanduvad iga
päev erinevad tegevused (maalimine, voolimine, küpsetamine, matkamine, laulmine jms).
1.3. Toetudes erinevatele uuringutele, antroposoofilisele maailmavaatele ja isiklikele
kogemustele arvuti ja tv kasutuse osas varases lapseeas, palume vanematel hoida
eelkooliealised lapsed võimalikult nutiseadme- ja tv-vabad.
2. Lasteaeda registreerimine, harjutamine, kohatasu ja lepingu lõpetamine
2.1. Lasteaeda registreerumine toimub läbi kodulehelt leitava registreerimisvormi aadressil
hiiumaavabakool.ee
2.1.1.Vaba koha olemasolul toimub vestlus ja kohtumine perega.
2.1.2.Koostöö aluseks on lepingu sõlmimine üheks õppeaastaks.
2.2. Soovitame tutvuda eelnevalt waldorfpedagoogika-alase kirjandusega.
2.3. Lapse kohanemisperioodil (ligikaudu 1 kuu) soovitame vanemal lapsel käia esialgu
lasteaias üksnes hommikupoolikuti, jäämata lõunaunele. Kohenemisperioodi pikkuse osas
soovitame pidada nõu õpetajatega ning jätta laps terveks päevaks lasteaeda siis, kui ta on
kohanenud lasteaia keskkonna ja kaaslastega.
2.4. Vastavalt lepingule tasutakse väljastatud arve alusel- kohatasu ettemaksena, toiduraha
eelmise kuu eest. Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tuleb 1 kuu ette teatada.
2.5. Lapsevanemal on kohustus koheselt teavitada lasteaeda oma kontaktandmete muutumisesttelefoninumbri, meiliaadressi, rahvastikuregistri elukoha.
3. Lahtiolekuaeg, tulemine, minemine
3.1. Lasteaed on avatud 8.00-18.00
3.2. Laps peaks lasteaeda saabuma hiljemalt kell 9.00.
3.3. Täiskasvanu teretab lasteaia ruumides kõiki inimesi, et anda lapsele eeskuju viisakast
käitumisest.
3.4. Oma lapse annab iga vanem isiklikult rühmaõpetajale üle, samuti annab teada lahkumisest.
Kui lapsele tuleb järgi keegi teine, kui oma vanem, siis teavitab vanem sellest eelnevalt
rühmaõpetajat.
3.5. Lapsevanem teavitab lasteaeda, kui ta hilineb, ei jõua lapsele järele kokkulepitud ajaks või
lasteaia sulgemise ajaks.
3.6. Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on lasteaed suletud. Tööpäev vahetult enne riiklikku
püha on lühendatud 3 tunni võrra või kokkuleppel vanematega teisiti.
3.7. Kui laps ei jää lõunaunne, siis tulla lapsele järgihiljemalt kell 12.45. Õpetaja saadab ise
lapse rühmaruumi peale seda kui muinasjutt on loetud.
4. Laste tervis, puudumine
4.1. Lapse puudumisest teatada rühmaõpetajale hiljemalt kella 9.00, vastasel juhul läheb laps
sööjana kirja terveks päevaks. Selleks helistada telefonile 53629311

4.2. Allergiatest ning eritoitumise vajadusest teavitada rühmaõpetajat ning esitada lasteaiale
soovitavalt arstitõend või sõlmivad lapsevanem ja lasteaed lapse toitlustamiseks vastava
kokkuleppe.
4.3. Sünnipäevade puhul eelistame tervislikke valikuid (maheküpsetised, puuviljad vms), muul
ajal oma toitu/jooki kaasa ei too (sh nätsud, kommid jms).
4.4. Nädalamenüüga saab tutvuda kodulehel, stendil ja sööklas.
4.5. Lasteaeda tuleb ainult terve laps. Haigusnähtudega ja lasteaia päeva jooksul haigestunud
lapsest teavitab rühmaõpetaja vanemat. Lasteaias ei anna me lapsele ravimeid, vitamiine ega
kreemita/salvita last. Senikaua, kui selline tegevus on vajalik, on laps kodus.
4.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vanem kohustatud koheselt teavitama lasteaeda.
4.7. Pärast pikemat puudumist teavitab vanem lapse toomisest lasteaeda eelmisel päeval või
hommikul enne 9.00
5. Lasteaeda kaasa
5.1. Laps tuleb lasteaeda puhaste, tervete ja mugavate riietega.
5.2. Kaasa:
5.2.1.üks paar vahetusjalatseid (toasussid-kergesti jalga pandavad, põrandale triipe
mittejätvad)
5.2.2. vahetusriideid vähemalt 1-2 komplekti (aluspesu, pluus/särk, sukkpüksid/sokid jms)
5.2.3. magamisriided/pid žaama
5.2.4. õuemänguriided ja –jalatsid, (vastavalt aastaajale: sügisel kummikud ning veekindlad
jope-püksid/kombekas ja talvel veekindlad paraja suurusega kindad, eelistatavalt
labakud)
5.2.5. peakate vastavalt aastaajale (suvel päikesekaitseks noka või servaga, talvel kõrvu
kattev müts, jalgrattahooajal kiiver)
5.3.Laps tunneb end kõige paremini riietes, mida ta saab ise selga panna ja ära võtta. Palume
vältida väikeseid nööpe jm kinnitusvahendeid, mida laps ise kinni/lahti ei saa (asuvad selja
peal vms).
5.4. Lahkudes pidage silmas, et lapse kapp jääks korda.
6. Heakord ja turvalisus rühmaruumis ning õuealal
6.1. Lasteaias on lasteaia mänguasjad ja koduseid mänguasju pole lubatud kaasa võtta. Erandiks
on kaisuloom või –nukk magamise ajaks. Lasteaed ei vastuta kaasavõetud mänguasja
kadumise või purunemise eest.
6.2. Jalgrattad ja kelgud paneb lapsevanem hommikul ise selleks ettenähtud kohta (kuuri,
riiulisse). Turvavarustuse (kiivri) rühma koridoris vastavasse kohta. Tuleks jälgida, et kiiver
oleks lapsele paras ning seadistatud õigesti.
6.3. Lasteaia
pidudel
ja
muudel
üritustel
vastutavad
oma
laste
eest
lapsevanemad, tagades õpetajatele võimaluse üritust läbi viia ning teistele üritusel
osalejatele häirimatult sellest osa saada.
6.4. Rühmaruumide igapäevase korrashoiu eest vastutavad rühmaõpetajad, lapsed
korrastavad enda järel oma tegevuspaigad.
7. Koostöö
7.1. Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid, mis tulevad kasuks lapse heaolu ja turvatunde
tagamiseks (rühmaõpetajatele, juhtkonnale, nõukogule). Lapsevanemad on oodatud
kaasa rääkima ja tegutsema lasteaiaelu parendavates olulistes tegevustes.

7.2. Kõik lastega ja lapsevanematega rühmas toimuv on konfidentsiaalne ja ei kuulu
rühmast välja levitamiseks. Esimene isik, kelle poole pöörduda on lapse rühma õpetaja.
7.3. Lasteaias toimuvatest tegevustest, üritustest ja aktuaalsetest teemadest saavad
lapsevanemad teavet oma rühma õpetajatelt, rühma stendilt, rühma elektroonilisest listist
ja/või lasteaia koduleheküljelt.
7.4. Lapsevanematel (vähemalt ühel lapsevanemal pere kohta) on kohustus osaleda
lastevanemate
koosolekutel
(sügisesel
üldkoosolekul
ja rühmakoosolekul).
7.5. Nõu ja abi saamiseks on lapsevanemal õigus ja võimalus pöörduda lasteaia õpetajate ja
hoolekogu poole.
7.6. Vastastikune positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse, lapse
rühmakaaslastesse ja nende vanematesse on hea koostöö aluseks.

