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ÜLDSÄTTED
Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest
õigusaktidest.
Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ja on lasteaias kättesaadav
paberkandjal.
Lasteaed on avatud tööpäeviti 11,5 tundi
Lasteaed on suletud riigipühadel ja puhkepäevadel. Suveperioodil võib lasteaed olla
suletud 42 päeva. Lasteaia direktoril on õigus teha muudatusi töökorralduses
suvepuhkuse ajal ja pühade eel. Uusaastale, EV aastapäevale, Võidupühale ja
esimesele jõulupühale vahetult eelneval tööpäeval on lasteaed avatud 15.30-ni.
LAPSE LASTEAEDA TULEMINE JA KOJUMINEK
Nõgiaru lasteaed (Nõo 10 Nõgiaru küla Nõo vald) on avatud 7.00 – 18.30.
Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse
vastu rühma töötajalt.
Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja
volitatud esindajale.
Pärast lapse üleandmist lapsevanemale vastutab lapse eest lasteaia territooriumil
lapsevanem (k.a koos lastevanematega toimuvatel ühisüritustel).
Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel vajab laps aega harjumiseks kollektiiviga
vähemalt üks nädal, mistõttu esimesel nädalal soovitab lasteaed lapsel lasteaiaga
harjumiseks viibida lasteaias pool päeva.
Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal
jälgides lasteasutuse päevakava.
Lapsevanem toob võimalusel lapse lasteaeda enne õppe-kasvatustegevuse algust
(hommikueine kell 8.30. õppe-kasvatustegevused 9.00). Hommikul varub lapsevanem
piisavalt aega, et laps isiklikult rühma saata ja rühma töötajale üle anda.
Lasteaed ootab lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 10 min enne lasteaia sulgemist
st 18.20, et lapsevanemal oleks piisavalt aega rühma töötajaga informatsiooni
vahetamiseks ja lapsel iseseisvaks riietumiseks.
Kui laps jääb puuduma, tuleb lasteaeda sellest teavitada hiljemalt sama päeva
hommikul kella 7.30-ks, et oleks võimalik esimene puudutud päev toidurahast maha
arvestada.
Lasteaia töötaja ei anna last üle joobetunnustega isikule. Õpetaja helistab esmalt
teisele lapsevanemale, vajadusel võtab ühendust lastekaitsespetsialisti või
sotsiaaltööspetsialistiga, et leida turvaline lahendus lapse koju toimetamiseks.
Lapsevanem teavitab koheselt, kui on muutunud tema telefoninumber ja e-posti
aadress.
Teateid võetakse vastu rühmas tel 5323 6720 (lasteaia lahtioleku ajal).
Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lasteaia lahtiolekuajal lapsele järele, on
lapsevanema kohustus teatada sellest lasteaeda.
Kui lapsele ei ole 18.30 järele tuldud, siis 30 minuti jooksul püüab rühma töötaja
telefoni teel kontakti saada lapse vanematega ja teavitab olukorrast direktorit. Kui 60
minuti jooksul ei ole lapsevanemaga kontakti saadud, võtab lasteaia töötaja ühendust
Nõo valla lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltööspetsialistiga ja toimib edasi nimetatud
ametniku juhendamisel.
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LAPSE TURVALISUSE TAGAMINE
Lasteaia õueala on suletud motoriseeritud liiklusvahenditele, va lasteaeda teenindavale transpordile.
Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
Lasterühma saadab 2 töötajat.
Jalgratta olemasolul ja sellega lasteasutuse territooriumil sõites on lastel kohustuslik
kanda kiivrit.
Lasteasutus on avalik koht, kus võib ilma laste ja lastevanemate nõusolekuta
avalikustamise eesmärgil pildistada-filmida, kui filmitavaid või pildistatavaid on
teavitatud nii, et nad saavad langetada otsuse, kas soovivad kaamera ette jääda või
mitte.
Enda tarbeks tehtud pilte ja videoid ei või hiljem ilma pildilt/videolt nähtuva inimese
nõusolekuta internetti üles riputada.
Lasteaed tagab, et lapsi õigusvastaselt või ilmselgelt kahjustavalt ei filmitaks.
Lasteasutuse enda poolt lastest tehtud fotod saadetakse perede listi ja hoitakse seal 2
kuud, siis jäävad jäädvustused lasteaia arvuti lisakettale arhiivi.
Lasteaias käivate laste andmed ei ole avalikud.
Lapsevanemal on õigus nõuda vajalike tingimuste loomist laste arengu-ja
kasvukeskkonnas. Vanemal on võimalus aidata ise kaasa nende tingimuste
muutmisele ja loomisele.
Lasteaia töötajad loovad lasteaias lastele soodsa arengukeskkonna, mis on ohutu,
turvaline ja pakub lastele võimalusi mängimiseks, õppimiseks, loovtegevusteks,
liikumistegeluseks.
Lasteaia töötajad loovad lasteaias keskkonna, mis tagab laste igakülgse arengu.
Mänguvahendid vastavad laste eale, vajadustele ja ohutusele. Laste päevakava toetab
viibimist lasteasutuses.
Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine rühmaruumis
liikudes ja mängides.
Lasteaia väravad on laste õues oleku ajal lukustatud. Lasteaia välisuks on laste
ruumides viibimise ajal lukustatud, et hoida ära laste omavoliline lahkumine lasteaia
ruumidest ja territooriumilt.
Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse
seaduses sätestatud laste ja töötajate suhtarvust. Liitrühma laste arvu määrab Nõo
Vallavalitsus hoolekogu ettepaneku alusel. Laste arvust sõltuvalt on õues laste
õuesoleku ajal üks täiskasvanu (õpetaja, õpetaja abi) 10 lapse kohta.
Lasteaed tagab, et võõrad isikud ei pääse lasteaia territooriumile.
Laps tuuakse lasteaeda tervena ja puhtana (pestud, kammitud, sõrme- ja varbaküüned
lõigatud) ja tervete riietega. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid:
kamm või hari, paberist taskurätid.
LAPSE TERVIS
Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit lapse terviseseisundist või erivajadusest
tulenevatest eritingimuste vajadusest, mille alusel kohandab lasteaia personal lapsele
vajaliku kasvukeskkonna, päevakava ja tegevused.
Kui laps vajab mingis osas erilist hoolt või tähelepanu (näit. kuuldeaparaat,
liighigistamine, allergia jne.), teatab lapsevanem lapse vajadustest lasteaiaõpetajale.
Lapse haigestumisel nakkushaigusesse
(viirusinfektsioon, gripp, tuulerõuged,
sügelised, silmapõletik, punetised, täid jne) tuleb lapsevanemal nakkuse levimise
piiramiseks teavitada sellest lasteaeda.
Kui laps haigestub lasteaias, helistab õpetaja kohe lapsevanemale, kes korraldab
lapse koju viimise esimesel võimalusel.
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 Õpetajal on õigus haiget last rühma mitte lubada, kui see kahjustab last ennast või
teisi lapsi lasteaias.
 Rühmas töötaja jälgib laste tervislikku seisundit lapse lasteaeda tulekul ja lasteaias
viibimise ajal. Rühma töötaja teavitab lapsevanemat lapse tervise- või käitumishäirest.
 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel
kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse lapsele esmast abi ja
hoitakse järelevalve all kiirabi saabumiseni.
 Väikeste vigastuste korral annavad lasteaia töötajad esmaabi.
 Nakkushaiguse kahtlusega laps paigutatakse eraldi ruumi täiskasvanu järelevalve alla
kuni lapsevanema saabumiseni.
 Lasteaia töötajad ei anna lapsele ravimeid ega luba lapsel neid iseseisvalt võtta.
Erandina tuleb ravimit anda lapsevanema teadmisel lapse püsiva terviserikke tõttu,
juhul kui arst on kirjutanud välja ravimi, mida tuleb võtta lasteaias viibimise kestel.
LAPSE RIIETUS
2-4 aastased lähevad õue kuni-12 C ja 5-7 aastased -15 C kraadi korral. Tuule kiirus
ei tohi ületada laste õuesoleku ajal 8 m/s. Laste õuesoleku aja otsustab õpetaja.
 Lapse riietus peab olema mugav ja puhas (aastaajale, ilmastikuoludele ja rühmaruumi
temperatuurile vastavad lapsesõbralikud riided). Lapse kapis peavad olema
tagavarariided nii toas kui õuesoleku jaoks.
 Laps vajab iga ilmaga peakatet.
 Segaduste vältimiseks märgib lapsevanem laste riietele sisse nimed (eriti oluline on see
kinnaste-mütside-jalanõude puhul, mis kipuvad sarnased olema).
 Lapse riietusel ei tohi olla pikki nöör-ja paelkinnitusi. Kapuutside kinnitus peab olema
trukkidega.
 Lapsele sobiv õueriietus laseb lapsel mugavalt mängida ja katab piisavalt kõik lapse
kehaosad.
 Kõik lasteaias käivad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa lapsi ei jäeta, kuna laste
õuesoleku ajal koristatakse ja tuulutatakse ruume.
 Lapse lasteaiariided on puhtad ja terved, lapsevanem tagab jope lukkude, kingade,
saabaste nööride jne korrasoleku. Õhtuti tuleb lapsevanematel üle vaadata oma lapse
kapp, et vajadusel koju viia märjad või määrdunud riided. Tagavarariided hoitakse
eraldi kotis.
 Lasteaia ruumides kandmiseks sobivad heleda tallaga rihmikud või sokid.
 Labakindad on soovitatavalt niiskuse- ja veekindlad. Sõrmikuid võib kanda laps, kes
oskab neid iseseisvalt kätte panna.
 Lasteaia siseruumides välijalanõudes ei käida.
 Õpetajad ei vastuta lapse väärismetallist ehete eest.
 Lapse magamisriided on lapse voodis või riietusruumis kotis ja vahetatakse vähemalt
iga pesuvahetuse ajal (2 x kuus). Lapsel võib kaasas olla üks kaisulelu, mille koht on
voodis. Lelu, millega laps magab, käib pesus koos magamisriietega.
MÄNGUASJAD
 Reedeti võib laps rühma kaasa võtta isiklikke mänguasju.
 Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte, et “ma ei ole kade ja luban ka teistel
oma mänguasjaga mängida”.
 Mänguasi tuleb märgistada, et oleks võimalik kindlaks teha selle omanik.
 Mänguasi ei tohi olla liiga väike (lämbumisoht) ega väga hinnaline.
 Lubatud ei ole karvased, relvataolised ja väga tugevat heli tegevad mänguasjad.
 Lasteaiaõpetaja ei vastuta mänguasjade kadumise või katkimineku eest.
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TOITLUSTAMINE
 Söömine toimub vastavalt päevakavale 3 x päevas: hommikusöök 8.30, lõunasöök
12.30, õhtuoode 15.45 ja lisaks pakutakse värsket vahepala 10.00.
 Toit valmistatakse lasteaia köögis, järgides tervisekaitse nõudeid. Menüü on
vastavuses tervisekaitse nõuetele.
SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE
 Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi ühise lauluringi ja õnnitluskaardiga.
 Soovi korral võib sünnipäevalaps tuua lasteaeda maiustusi arvestades seejuures laste
arvuga rühmas.
 Kodused küpsetised ei ole lubatud.
TOIDUPÄEVA MAKSUMUS JA ÕPPEKULU
 Nõo vallavalitsuse raamatupidamine saadab arve lapsevanema poolt kaetava osa ja
toiduraha maksmiseks lapsevanema e-posti aadressile.
 Lapsevanem tasub arve igakuiselt 25. kuupäevaks.
 Makseraskuste korral pöördub lapsevanem koheselt lasteaia direktori või Nõo
vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole, et leida lahendus võlgnevuste likvideerimiseks.
 Toiduraha soodustuse saamiseks võib kirjutada avalduse hiljemalt 15. septembriks ja
15. jaanuariks lasteaia direktorile, kes teeb otsuse toiduraha soodustuse määramiseks
käskkirjaga peale eelnimetatud tähtaega.
 Lapsevanemate poolt kaetavat osa makstakse aastaringselt.
KOOSTÖÖ
 Lapsevanem edastab õpetajatele enda ja lapse kohta tõeseid andmeid.
 Lasteaias toimuvatest sündmustest saab lapsevanem infot e-posti teel ja stendidelt.
Stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised.
 Lapsevanem pöördub murede, probleemide ja küsimuste lahendamiseks õpetaja või
direktori poole.
 Lastevanemate koosolek toimub sügisel – õppeaasta alguses ja vastavalt vajadusele
õppeaasta sees.
 Vähemalt 1 x aastas viib õpetaja perega läbi vestluse lapse arengust.
KÄITUMINE OHUOLUKORRAS
 Laste ja lasteaia töötajate füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile
reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ja meetmete rakendamise
kord on sätestatud Nõgiaru lasteaia „Hädaolukordade lahendamise plaanis“ ja „Tulekahju
korral tegutsemise plaanis“.
 Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (laimamine, mõnitamine,
solvamine, ebavõrdne kohtlemine, sõimusõnade kasutamine, kõrgendatud hääletooni
kasutamine jmt) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori poole, kelle
pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi edasi andmine (juhul kui lapse kehal on
väärkohtlemise jälgi, laps on korduvalt hoolitsemata, näljane või kui raske haigestumise puhul
lapse vanemad või eestkostja ei pöördu arsti poole) sotsiaaltööspetsialistile,
lastekaitsespetsialistile või politseile.
 Kui laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustava olukorra on tekitanud lasteaia direktor,
pöördutakse valla haridus- ja kultuuriosakonna poole, kelle pädevuses on juhtumi
lahendamine.

