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RAKKE LASTEAED LEEVIKE KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED

•
•
•

Rakke lasteaed Leevike (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele,
lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele kes viibivad lasteaia territooriumil.
Kodukorra koostamise aluseks on:
Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus
Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus 61
„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervisedendamisele ja päevakavale”
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326
Koolieelse lasteasutuse põhimäärus/põhikiri, õppekava.

2. ÜLDINFO
Lasteaia lahtioleku aeg on - lasteaed on avatud 7.00 – 18.00
Hommikusöök on 8.30, lõunasöök 12.30, õhtuoode 15.30
Lõunane uinak on 13.00 – 15.00
Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.
Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste vanust,
laste arvu, töötajate puhkusi ja majas teostatavaid remonttöid.
Rühmad töötavad päevakava ja tegevuskava alusel, mis on koostatud laste ealistest
vajadustest lähtuvalt.
Nädalaplaanid on tutvumiseks rühma infostendil.
Informatsiooni lasteaia päevakava, teadete, uudiste jm kohta leiate lasteaia kodulehelt
lasteaedleevike.edu.ee
3. LAPSE LASTEAIAGA KOHANEMINE
Esmakordselt lasteaeda tulles tuleb koheselt teavitada lasteaia direktorit ja rühma
õpetajaid lapse eripäradest, toitumisharjumustest, allergiast või sellest, kui laps vajab
mingis osas erilist hoolt, tähelepanu või on lapsel erivajadusi.
Kui muutub teie kodune – või töötelefoni number, siis teavitage rühmaõpetajat.
Lapse esmakordselt lasteaeda (kollektiivi) tulles, tuleb vanemal leida aega
harjutamiseks uue rühmaga orienteeruvalt kaks nädalat. Esimestel päevadel jäetakse
laps paariks tunniks rühma, siis lõunasöögini ja alles lapse kohanemisel jäetakse
magama.
Väikeste laste lasteaiapäev olgu esialgu võimalikult lühike. Iga laps on erinev, seega ka
kohanemine kollektiiviga erinev. Kui laps on rahulik ja tuleb heal meelel lasteaeda, on
harjutamiseaeg ka lühem.
Lasteaeda tulles laps: sööb iseseisvalt, käib potil (abiga), on suuteline kohanema

lasteaia päevakavaga.
Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt, see tähendab:- kui laps sööb hommikueinet, siis
viisteist minutit enne söögi algust;- kui laps ei söö hommikueinet, siis 15 minutit enne
õppetegevuste algust.
Õppetegevused algavad 09:00.
Söögikorrast loobumise korral tuleb teha vastava sisuline avaldus Rakke lasteaed
Leevike direkroile. Avalduse blankketti küsida rühmast.
Laps tuleb lasteaeda igal hommikul puhtana. Riided olgu puhtad ja terved
(kaasaarvatud jopelukud). Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt
kätte panna.
Lapse kappi jätta vahetusriided: sokid, püksikesed ja õues käimiseks võivad olla kapis
eraldi riided. Jalanõud vastavalt ilmastikule.
Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, soovitame need markeerida lapse
nimega.
4. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE, LAPSE TERVIS
Lapsevanem ei jäta last järelvalveta lasteaia ruumidesse või õuealale. Lapsevanem
annab lapse isiklikult üle rühma töötajale. Lapsele järele tulles ärge lahkuge õpetajaga
kontakti võtmata.
Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt kirjalikult volitatud esindajale
(täitke vastav avaldus rühmas), kes on vähemalt 12aastane.
Palun teatage, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa. Kui lapse toob
või viib lasteaeda vend või õde, või laps käib bussiga, siis oleks hea, kui lapsevanem
kord nädalas tuleks rühma, tutvuks lapse töödega ja vestleks õpetajatega.
Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest
teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
Õpetaja ei anna last üle alkoholijoobes vanemale. Olukorrast teavitatakse lasteaia
direktorit, sotsiaalnõunikku ja politseid. Seejärel toimitakse politsei korralduste järgi.
Kui kell 18.00 ei ole lapsele järele tuldud ootab õpetaja 15 minutit lapsevanemat pärast
lasteaia sulgemist. Samas teeb õpetaja päringu lapsevanemale, seejärel teavitab
lasteaia direktorit probleemist ,valla sotsiaalnõunikku ja politseinikku. Seejärel
toimitakse politsei korralduste järgi.
Lapse puudumisest või haigestumisest teatage rühmaõpetajale hiljemalt kell 07.30
rühma kontakttelefonil või üldtelefonidel: direktor – 32 91 372, köök – 32 91 372.
Lasteaeda tuuakse täiesti terve laps.
Nakkushaigusesse haigestunud lapsest teavitab lapsevanem kas direktorit telefoni/ eposti kaudu või rühma õpetajat.

Lapsele pole lubatud lasteaeda ravimeid kaasa anda väljaarvatud perearsti
poolt kinnitatud vajaduse korral.
Lapsevanem täidab rühmas lapse tervise ja harjumusküsitluse kaardi.
Lapse tulekust lasteaeda anda teada eelmisel tööpäeval rühma õpetajale.
5. MÄNGUASJAD
Lapsed võivad lasteaeda koduseid mänguasju kaasa võtta, arvestades Teie lapse rühma
reegleid.
Õpetajad ei vastuta lapse koduste mänguasjade kadumise või katki minemise eest.
Lasteaeda ei tohi kaasa võtta määrdunud, katkiseid, teisi lapsi ohustavaid mänguasju.
Lapsevanemal on ülesanne/kohustus kontrollida asja sobivust lasteaeda kaasa
võtmiseks.

6. RIIETUS JA ÕUESOLEK
Igal lapsel on tugeva tallaga ja põrandat mitte määrivad sisejalanõud, soovitavalt
sellised, millega lapsel on mugav liikuda, nii rühmas, kui ka liikumis/
muusikategevustes. Liikumistegevuses on nõutav T-särk ja lühikesed püksid.
Õues peab lapsel olema olenemata aastaajast peakate. Ka suveperioodil vajab laps
peakatet, et kaitsta pead ereda päikese eest.
Laps tuleb lasteaeda puhtana ja tervete riietega.
Lapsel on kapis isiklik kamm ja toodud rühma pabertaskurätikud.
Riietel ei tohiks olla pikki nööre, aasasid, takerduvaid salle. Kinnitused (lukud, trukid)
peavad olema turvalised ja töökorras. Talveperioodil on vajalikud vahetuskindad,
soovitavalt mitte sõrmkindad.
Õpetaja peab olema lapsevanema poolt informeeritud sellest, milliste riietega laps õue
võib minna.
Vastavalt Sotsiaalministri määrusele (RT I 2010, 69, 526) viibivad lapsed õues 1-2
korda päevas. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule
kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/valisohk/tuule-kulma-indeks.html).
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.
Lasteaia territooriumil laste ohutuse huvides ei sõideta jalgratta, tõukeratta, rula
ja rulluiskudega.

7. TOITLUSTAMINE, LASTEAIATASU
Lasteaia toit valmistatakse lasteaia köögis. Algava nädala menüüga saab tutvuda
rühma infostendil ja lasteaia kodulehel. Menüü on koostatud tervisliku toitumise
nõudeid arvestades. Lapsevanema poolt kaetava osa määr koosneb õppevahendite
kuludest ja tegevuskuludest
Kui Teie laps on mõnede lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline ning ta ei tohi
neid süüa, peab selle kohta olema allergoloogi või perearsti tõend.
Soovi korral võib sünnipäevalaps kaaslasi kommi, küpsise, puuviljade vms kostitada.
Lapse lasteaiast puudumisel õpperaha ümberkorraldust ei tehta. Õppekulutasu ei
arvestata kui lasteaias on kollektiivpuhkus.
Lasteaiamaksuarve saab iga kuu rühmast või saadetakse lapsevanema e-maili
aadressile. Lasteaiamaksu on võimalik maksta panga kaudu Rakke vallavalitsuse arvele.
Maksekorraldusele märkida viitenumber, kellele arve on koostatud ja arve. Sularaha
maksed tuleb teha Rakke vallavalitsuse raamatupidajale (Simuna tee 10).
Väljastatud arve on lapsevanem kohustatud tasuma iga kuu arvel näidatud
kuupäevaks. Võlgnevuse korral on lasteaial õigus last lasteaeda mitte vastu võtta kuni
võla likvideerimiseni.
Probleemide ja küsimuste korral esmalt pöörduda direktori poole.
9. TURVALISU
Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse
lapsevanemaid telefonitsi. Tulekahju korral lapsed evakueeritakse. Seepärast
palume kohe teavitada rühmaõpetajat Teie kontaktandmete muutusest. Lasteaia
töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,
turvaline, pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise
edendamise võimalusi.
Lasteaia õuealal on mängu- ja võimlemisvahendid, mis vastavad lapse eale ja
kasvule. Ronimisredelid, spordi- ja võimlemisvahendid on kontrollitud tootja
juhendite kohaselt. Rühmaruumis on mööbel paigaldatud nii, et on välditud
vigastuste tekkimine.
Lapsed ei tohi välja pääseda ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata.
Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või
õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses
sätestatud piirnormidele.

Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja. Kui laste
õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal vajalik minna osade lastega tuppa, peab teine
rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
Lapsevanemad, töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste
turvalisus. Lasteaia õuealale võivad sõita ainult lasteaeda teenindavad
transpordivahendid. Lasteaeda ei tohi kaasa tuua ohtlikke ja vägivaldseid mänge
õhutavaid mänguasju.
Lapsed, lapsvanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama
rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja töötajate vaimset ja füüsilist
turvalisust ohustavatest olukordadest. Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist
turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub
lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra plaanile.
10. KOOSTÖÖ JA INFOVAHETUS
Pöörduge julgelt lasteaia õpetajate, logopeedi, juhtkonna poole abi ja nõu saamiseks.
Teise lapse vanemal ei ole õigus karistada võõrast last.
Näidake üles austust inimeste vastu, kelle õpetada ja kasvatada olete usaldanud oma
lapse.
Osalege lastevanematele korraldatavatel üritustel ja koosolekutel.
Uusaastale, EV aastapäevale. võidupühale ja esimesele jõulupühale vahetult eelnev
tööpäev on kolme tunni võrra lühendatud.
Kõik koos saame luua lapse arenemiseks ja alushariduse omandamiseks soodsad
tingimused lasteaias.

