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Kodukord
Üldsätted
1. Linnamäe Lasteaia kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest
õigusaktidest. Kodukorra reegleid täidavad lapsed, lapsevanemad ja kõik lasteaia töötajad.
Dokument on avalikustatud valla veebilehel ning lasteaias paberkandjal kättesaadav.
2. Lasteaeda võetakse lapsi vastu Lääne-Nigula Vallavalitsuse 20.05.2014 määruse nr 5 „LääneNigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused
ja kord“ alusel. Taotluse vorm asub valla kodulehel ja paberkandjal lasteaias.
3. Isikundmete avaldamisega lubab lapsevanem nende kasutamist asutusesisesteks toiminguteks
ning edastamiseks kohalikule omavalitsusele finantstoimingute tarbeks.
4. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kelle elukohaks Eesti rahvastiku-registri
andmetel ei ole Lääne-Nigula vald.
5. Avalduste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda lasteaia direktori ja hoolekogu poole,
lisaettepanekuid olude parendamiseks saavad lapsevanemad teha ka arenguvestlustel.
Lasteaia töökorraldus
1. Rühmade komplekteerimine toimub perioodil 1. juuni kuni 31. august.
2. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7:00 – 18:00, suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
3. Uusaastale 01.01, EV aastapäevale 24.02, võidupühale 23.06. ning esimesele jõulupühale
24.12. vahetult eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kell 15:00-ni, mil õhtuoodet ei pakuta.
4. Esmakordsel lasteaeda saabumisel tutvub laps koos vanemaga mõne päeva jooksul rühma ja
töötajatega. Lapse harjutamine lasteaiaga toimub vanema ja rühmatöötajate kokkuleppel.
5. Lapsevanem saadab hommikul lapse isiklikult rühmatuppa, et oleks võimalus õpetajale või
õpetaja abile rääkida olukordadest, mis võivad mõjutada Teie lapse lasteaias veedetud päeva.
Õhtul lapsele järele tulles kontakteerub lapsevanem rühmaõpetajaga.
6. Lapsevanem teatab hiljemalt hommikul kell 8:00 kui laps ei tule lasteaeda. Teateid võetakse
vastu lasteaia telefonil 479 5425 ja linnamae.lasteaed@laanenigula.ee meiliaadressil või
rühmatöötajate kontakttelefonidel. Lapsevanem teavitab lasteaeda uuesti lapse lasteaeda
tulekust pärast pikka (alates kaks nädalat) puudumist.
7. Lapsevanem toob lapse lasteaeda hommikul hiljemalt kella 8:30-ks ja viib lapse ära talle
sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
8. Rühmatöötajal on õigus laps üle anda lapsevanema poolt tutvustatud ja volitatud esindajale.
9. Eriolukordades, kus lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest
teavitada rühmatöötajat.
10. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, proovib töötaja telefoni teel kontakti
saada lapse vanematega või volitatud esindajaga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka
siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühmatöötaja politseid lasteaeda jäetud
lapsest ja edaspidi toimitakse politsei korralduste alusel.
11. Lasteaias toimuvatesse huviringidesse viib lapse ja toob rühma tagasi huviringi juhendaja.
Huviringidesse puutuvates küsimustes suhtleb lapsevanem ringijuhendajatega.
12. Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem
(välja arvatud eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse tegevus teisi peol viibijaid ei segaks.
Peale esinemist ei luba lapsevanem last lasteaia ruumidesse iseseisvalt mängima– turvalisuse
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huvides on eriti taunitavad jooksmine, üksteise taga ajamine, peitmine jms.
13. Eriolukordadel võib lasteaed olla suletud: elektrikatkestus, veeavarii, muu elutähtsa teenuse
katkestus. Linnamäe Lasteaia töötajad tegutsevad alati lapse heaolust lähtuvalt.
Lapse heaolu, tervise ja arengu toetamine
1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest
eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava ning õppe- ja
kasvatustegevuste korralduse.
2. Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas vastavalt päevakavale. Lapse õues viibimise aeg sõltub
välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist
(tuule-külma indeksist): madalama kui -20°C tuulekülma puhul ja madalama kui -15°C
õhutemperatuuri puhul ei viida lapsi õue või lühendatakse õuesoleku aega 15-20 minutini.
Alla kolme aasta vanuseid lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral. Kõik
lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes.
Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.
3. Haige lapse koht on kodu.
Nakkustunnustega, ägeda köha ja nohuga, ka pea- või sooleparasiitidega, palaviku ja üldise halva
enesetundega last vastu ei võeta, sest on oht nakatada teisi lapsi.
4. Lasteaia direktor teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit lasteaias levivast
nakkushaiguse puhangust või juhtumist, puhangust teavitatakse ka lapsevanemaid.
5. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
6. Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmatöötaja ühendust lapse vanematega- vajadusel
kutsutakse kiirabi. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral
lamada järelvalve all.
Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse võimalusel teistest lastest, kuid teda ei paigutata üksinda
eraldi ruumi. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele esmast abi.
7. Kui laps vajab mingis osas erilist hoolt või tähelepanu (kuuldeaparaat, astmahood,
liighigistamine, erimenüü jms), teavitab lapsevanem sellest rühmaõpetajat ja direktorit.
8. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade
viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid ja teisi
mänguväljaku vahendeid on kontrollitud tootja juhendi kohaselt.
9. Laste puhkeajal viibib laste juures üks täiskasvanu.
10. Õppekäikudel ja matkadel, lasteaia territooriumist väljaspool viibides kannavad lapsed ja
rühmatöötajad helkurveste.
11. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, liigelda on lubatud lasteaeda
teenindavatel transpordivahenditel, kellele on antud selleks luba.
Lapse riietus ja hügieen
1. Lapsel peavad kaasas olema kamm, taskurätt, vahetusjalanõud, magamisriided ning
spordiriided (pluus ja püksid) liikumistegevuste tarbeks.
2. Lapse lasteaiariided on puhtad ja terved, eriti oluline on jopelukkude, kingade ja saabaste
nööride-aasade; nööpide, trakside jms korrasolek. Pikad sallid ei ole lubatud, laps kannab
sallkraed. Laps vajab peakatet iga ilmaga- ka palava päikesega.
3. Sõimelapsel on kapis varumähkmed.
4. Lastel, kellel võib esineda voodimärgamist, tuleb panna esikukappi ka vahetuspesu.
5. Labakindad on soovitatavalt niiskuse- ja veekindlad. Sõrmikuid võib kanda laps, kes oskab
neid ka iseseisvalt kätte panna.
6. Parim riie on see, mille määrdumise korral ei tule probleeme- lapsed on aktiivsed ja tahavad
tegutseda.
7. Toajalatsid on libisemiskindlad ja püsivad hästi jalas; peol on peoriideid, õues õueriideid.
Toitlustamine
1. Toitlustamine toimub vastavalt päevakavale, kell 9:00, 12:00 ja 15:30.
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2. Lasteaiatoit on Lääne-Nigula valla lastele tasuta.
Lasteaia osalustasu
1. Lasteaia osalustasu arvestuse aluseks on lasteaia rühmanimekirja kanne.
2. Olenemata lapse kohalkäidud päevade arvust kalendrikuus makstakse osalustasu täies mahus
100%-liselt.
3. Osalustasu makstakse ka suvekuude eest, kui lasteaed on avatud.
4. Lasteaia ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate puhkus jms) osalustasu ei võeta.
5. Osalustasu maksab lapsevanem tagantjärele arvel märgitud kuupäevaks Lääne-Nigula
Vallavalitsuse pangakontole või sularahas.
Mänguasjad
1. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.
Arvestada tuleb sellega, et rühmaõpetaja ei vastuta kodunt kaasa antud mänguasja kadumise
või katkimineku eest.
2. Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte „ma ei ole kade ja luban ka teistel oma
mänguasjaga mängida“- nii õpivad lapsed asju jagama.
3. Mänguasjal võiks olla tunnus, et oleks võimalik kindlaks teha selle omanik.
4. Mänguasi ei tohi olla ohtlik: liigsuure müratasemega, mürgiseid geele ja pliid sisaldavad,
tulirelvade täpsed mudelid, noolemängud jms.
5. Jalgrataste, kelkude ning muude liikuvate mänguasjade hoidmiseks kasutatakse rühma
varjualust. Kõik lastearattad tuleb paigutada rattahoidlasse.
6. Korra eest varjualuses vastutab lasteaia personal.
7. Kui laps tuleb lasteaeda jalgrattaga, siis kannab ta peas kiivrit.
8. Rulluiskude tarbeks võtab laps kaasa kiivri, kindad, küünarnuki- ja põlvekaitsmed.
Sünnipäevad
1. Tähistame laste sünnipäevi rühmas.
2. Lapsele kujundatakse õnnitluskaart, süüdatakse sünnipäevaküünlad.
3. Sünnipäeval on kodunt kaasa pandud maiustused lubatud, teistel päevadel mitte.
Koostöö
1. Lapse arengut soodustab turvatunne, meeldiv keskkond, koostöö lapsevanemate ning
lasteaiatöötajate vahel. Olles ise lugupidavad teiste vastu, anname sellega eeskuju lastele.
2. Ootame lapsevanemaid lasteaias toimuvatele üritustele: näitustele, külalisetendustele,
pidudele, koosolekutele ja muidu tegemistele.
Lapsele meeldib, kui vanemad tema tegemiste vastu huvi tunnevad ning teda innustavad.
Meetmed
Lapsi lasteaiast välja suunata on õigus, kui:
1. Lapsevanemad ei täida lasteaias kehtivaid nõudeid.
2. Lapsevanemad jätavad tasumata lasteaiamaksud õigeaegselt kahe kuu ulatuses ja vanem pole
direktori poolt antud täiendava tähtaja jooksul võlgnevust tasunud.
3. Laps on puudunud väljaspool vanemate puhkuseaega teadmata põhjusel üks kalendrikuu.
4. Laps saab koolikohuslaseks.
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