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ERALASTEAED PÄÄSUPOEG 

KODUKORD 

 

PÄEVAKAVA 

1. Laps tuleb lasteaeda koos täiskasvanuga, kes annab lapse isiklikult üle õpetajale.  

2. Lasteaed on avatud 7.30-18.00. Lasteaias töötab valverühm 7.30-8.30 ja 17.00 -18.00. 

3. Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. 

4. Hommikusöök on kell 9.00. Kui laps tuleb hiljem lasteaeda, peab ta olema kodus hommikust söönud. 

5. Laps tuuakse lasteaeda hiljemalt esimese õppetegevuse alguseks kell 9.30. Erandjuhtudest informeerib 

lapsevanem õpetajat, võimalusel eelnevalt.  

6. Laps lahkub lasteaiast üldjuhul peale õhtupoolsete tegeluste lõppemist, varasemast lahkumisest peab 

lapsevanem õpetajat eelnevalt informeerima.  

7. Lapse kojuviimine keset uinakut toimub vaid hädavajadusel ja ei ole soovitatav.  

8. Lapsele järele tulles võtab täiskasvanu lapse vastu rühma õpetajalt,  jättes õpetajaga hüvasti.  

9. Ootame igal õhtul lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt kell 17.45, et laps jõuaks ise riietuda.  

10. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule. 

 

LAPSE RIIETUS 

1. Lapse riietus peab olema mugav, puhas ja piisavalt avar. 

2. Lapsel peavad olema eraldi toa- ja õueriided, vahetusjalanõud, vahetuspesu, pabertaskurätid, kamm.  

3. Riietus peab võimaldama eneseteenendamist, soovitavad takjatega jalanõud, lukud ja nööbid eespool. 

4. Juhul, kui laps vajab pabermähkmeid, toob need lasteaeda lapsevanemad. 

5. Lasteaiast õhtuti lahkudes vastutab lapsevanem lapse kapi korrasoleku eest.  

 

MÄNGUASJAD  

1. Lapsel võib kaasas olla korraga üks isiklik mänguasi. Lasteaias on reedeti mänguasjapäev. 

2. Kodune mänguasi ei tohiks olla kergesti purunev ega hinnaline, õpetaja ei vastuta selle kadumise ega 

purunemise eest. Koduse mänguasjaga lubab laps ka teistel lastel mängida.  

3. Laps koristab peale mängimist ise mänguasjad, vajadusel palub kaaslasi ja õpetajat appi.  

4. Jalgrattapäeval on lapsel kaasas ratas ainult koos kiivriga.  

 

LAPSE TERVIS  

1. Õpetajal on õigus mitte vastu võtta ilmsete haigustunnustega last.  

2. Lapse haigestumisel teavitab lapsevanem lasteaeda ja nakkushaiguse puhul koheselt ka diagnoosist.  

3. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes, kuna õuesoleku ajal teostatakse tubade koristust ja 

tuulutamist.  

4. Päeva jooksul haigestunud lapse vanematega võetakse koheselt ühendust, lapsevanema tulekuni 

eraldatakse laps teistest (laps ei ole üksi). Vajadusel kutsutakse kiirabi.  

5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. 

6. Lapsevanem peab esitama pärast lapse nakkushaigusest tervenemist perearsti poolt väljastatud tõendi. 

 

KOKKULEPPED 

1. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel hoolikalt õuevärava, et lapsed ei saaks lahkuda 

lasteaia territooriumilt. Lapsed ei ava ega sulge ise õueväravat ega toas trepiväravat. 

2. Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (välja 

arvatud eeskava ajal).  

3. Peale esinemist ei luba lapsevanem last lasteaia ruumidesse iseseisvalt mängima. Turvalisuse huvides on 

eriti taunitavad jooksmine ja üksteise taga ajamine jm. 

4. Lasteaia territooriumil, sh parklas, on keelatud suitsetada. 


