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MEREMÄE KOOLI LASTEAIA KODUKORD

I LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
1. Lapse lasteasutusse esmasel vastuvõtul on vajalik esitada direktorile avaldus, koopia

sünnitunnistusest ja perearsti poolt väljastatud vormikohane arstitõend.
2. Lasteaed  on  avatud  7.30  -  18.30.  Uusaastale,  Eesti  Vabariigi  aastapäevale,

võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on 3 tunni võrra lühem.
3. Arvestage lasteaia päevakavaga – nii on ka lapsel lihtsam lasteaiaga kohaneda ning

te ei sega õpetaja ja kogu rühma tegevust. 
4. Lapsel ei ole lubatud üksinda lasteaeda tulla ja lasteaiast lahkuda.
5. Hommikul last lasteaeda tuues, aidake last riietumisel ja andke isiklikult õpetajale

üle. Õhtul tulge õigeaegselt lapsele järele ja teatage õpetajale lapse lahkumisest. 
6. Lapse  haigestumisel  või  mõnel  muul  põhjusel  lasteaiast  puudumisel  teatada

hiljemalt kella 8.00 sama päeva hommikul.
7. Lapsele  järele  tulles,  püüdke leida  aega,  et  vestelda  rühma õpetajaga  oma lapse

päevast või mängida rühmas koos oma lapsega.
8. Kui  muutub  Teie  mobiili,  kodune  või  töötelefoni  number,  siis  teavitage  sellest

koheselt rühma õpetajat.
9. Hoidke ennast kursis infostendil olevaga.

II RIIETUS
1. Laps vajab vastavalt  ilmale sobivaid riideid kogu päevaks. Soovitame lapsi mitte

liiga  soojalt  riietada,  sest  lapsed  liiguvad  pidevalt  ja  võivad  higistada  ning
külmetuda.

2. Tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope lukud) ning korrastatud
välimusega.

3. Vaadake,  et  Teie  lapsel  oleksid  olemas  eraldi  nii  õue-  kui  ka  toariided
(suveperiood), kamm ja taskurätik.

4. Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts (rätik), mis kaitseb last päikese
eest.

5. Jahedamal perioodil peaksid lapsel olema kapis tagavara kindad-sokid ja õuepüksid,
et oleks võimalus vahetada.

6. Ärge pange lapsele kaasa sõrmkindaid, kui ta ei oska neid ise kätte panna.
7. Pange  lapsele  lasteaeda  kaasa  spordiriided  (T-särk  ja  lühikesed  püksid).  Riided

peavad olema riidest kotikeses.
8. Varustage lapse riided ja jalanõud lapse nimega ära hoidmaks riiete  ja jalanõude

kadumist ning vahetusse minemist.
9. Rühmaruumis  on  vajalikud  vahetusjalanõud,  mille  jalga  panekuga  ja  jalast

äravõtmisega saaks laps ise hakkama. (Ei soovita pehme tallaga ja suuri karvaseid
susse).

10. Õues ja toas mängimiseks  on kasulikum riietus,  mille  määrdumise korral  ei  tule
probleeme.

11. Lapse  turvalisuse  huvides  ei  ole  lubatud  lasteaias  kanda  kaela-  ja  käekette,
kõrvarõngaid jms. ehteid.



III SÖÖMINE
1. Lasteaias on kolm söögiaega:

Hommikusöök 8.30
Lõunasöök 12.00
Õhtuoode 15.30

2. Teavitage  õpetajat,  kui  laps  on  mõnede  toiduainete  suhtes  allergiline.

IV MÄNGUASJAD
1. Lasteaeda võib laps kaasa võtta mänguasju (neljapäev- mänguasjapäev), kuid need

ei  tohi  olla  kergesti  purunevad  või  ohtlikud  (soovitavalt  ka  mitte  valju  häält
tegevad).

2. Oma mänguasja kaasa võtmisel  kehtib põhimõte,  et  “ma ei ole kade ja luban ka
teistel mängida oma mänguasjaga”.

3. Lasteaed  ei  vastuta  mänguasja  katkiminemise  või  kadumise  eest.

V SÜNNIPÄEVAD
1. Laste  sünnipäevi  tähistame  rühmas  vastavalt  rühmasisestele  traditsioonidele,

õpetajate ja lapsevanema kooskõlastusele.
2. Lastele joonistatakse õnnitluskaarte, lauldakse ja mängitakse.

VI LAPSE TERVIS 
1. Lasteaias  viibiv  laps  peab  olema terve,  et  võib  koos  teiste  lastega  õues  viibida.

Köhiv ja nohune laps nakatab ka teisi.
2. Kui laps haigestub lasteaias, võtame lapsevanemaga kohe ühendust.
3. Haigusest  tervenenud  laps  tuleb  pärast  paranemist  lasteaeda  peale  arsti

konsultatsiooni.
4. Rühma õpetaja ei anna lasteaias lapsele vanema poolt kaasa pandud rohtusid ega

luba  lapsel  neid  ka  iseseisvalt  sisse  võtta.  (Kui  lapsel  on  vaja  päeva  jooksul
ravimeid,  siis  on  vajalik  tuua  raviarsti  ettekirjutused).  

VII PUUDUMINE
1. Põhjusega puudumine on:

1.1 lapse haigestumine ja/või taastusravi;
1.2 puudumised koolivaheaegadel lapsevanema etteteatamisel;
1.3 ärajäämine vanema suulise teatamise alusel (vastavalt vanema töögraafikule,
vanema puhkuse ajaks, vanema dekreet- ja lapsehoolduspuhkuse ajaks);
1.4 lapse  põhjuseta  puudumine  üks  kuu  võib  olla  aluseks  lapse  lasteaiast
väljaarvamiseks. 

2. Laps kustutatakse lasteaia nimekirjast:
2.1 seoses kooliminekuga;
2.2 vanema kirjaliku taotluse alusel.

VIII LAPSEVANEMA TASU
1. Lapsevanem on kohustatud tasuma vanema osa vastavalt  Meremäe Vallavolikogu

24.10.2012 määrusele  nr 22 „Koolieelsete  lasteasutuste  kulude vanemate kaetava
osa  määra  kehtestamine“  kõikide  kuude  eest (välja  arvatud  juuni-,  juuli-  ja
augustikuu). 

2. Lapse puudumisel osalustasu ümberarvestust ei tehta, välja arvatud vanema kirjaliku
avalduse alusel lasteasutuse kohast ajutisel loobumisel enam kui kolmeks kuuks.



IX KOOSTÖÖ JA NÕUSTAMINE
1. Lapse  arengut  soodustab  turvatunne.  Lapsele   meeldiv  ning  soodne  õpi-  ja

kasvukeskkond  kujuneb  lastevanemate  toetusel  ja  ühises  koostöös
lasteaiaõpetajatega. 

2. Kõige rohkem vajab tähelepanu ja tunnustust lapsevanema enda laps. Laps vajab
eeskätt oma vanema tunnustust ja tähelepanu. Lapsele meeldib, kui vanemad tema
tegemiste vastu huvi tunnevad ja teda innustavad. Seetõttu ootame iga lapsevanema
osavõttu  kõigist lasteaia tegevuskavas planeeritud üritustest: perepäevadest, lahtiste
uste päevadest, näitustest, pidudest ja muidu tegemistest. 

3. Rühma  õpetajad  nõustavad  lapsevanemaid  lapse  alushariduse  ja  õppe
kasvatustegevuse küsimustes omavahel varem kokkulepitud ajal.

4. Täiskasvanute  omavaheline  ja  ametialane  suhtlemine  toimub  lasteaia  kabinetis.
Rühmaruumis võib toimuda vaid lapsevanema ja õpetaja vaheline väga lühiajaline
infovahetus.

5. Lastevanemate üldkoosolekud lasteaias toimuvad kaks korda aastas.

X HÄDAOLUKORRAS TEGUTSEMINE 
1. Häire,  tulekahju  või  mõne  muu  erakorralise  olukorra  puhul  tuleb  täita

elementaarseid  ohutusreegleid.  Kui  osutub  vajalikuks,  tuleb  lasteaiast  väljuda
organiseeritult koos lasteaiaõpetajaga ja tema abiga lähima väljapääsu kaudu. Igas
olukorras tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.

2. Lasteaia töötajate turvalisust ohustavatest juhtumitest  või olukordadest tuleb kohe
informeerida kooli direktorit, valla konstaablit. 

3. Laste väärteo puhul tuleb sellest informeerida lapsevanemat või tema seaduslikku
esindajat ning selgitada teo olemust. 

4. Kooli  territooriumil  väärteo toime pannud võõrastest  isikutest  peab informeerima
kooli direktorit ja politseid. 

5. Õppetöö käigus toimunud õnnetusjuhtumist teatab õpetaja kohe kooli direktorit ning
neid menetletakse vastava korra kohaselt: seletuskiri, akt. 

Meremäe Kooli lasteaia kontaktandmed:
Direktor Mainer Järvelill 5147199
Õppealajuhataja  Hele Kroon 5243038
Õpetaja Silvia Stepanova 5299792
Õpetaja Kaja Ziugand 53586572
Õpetaja abi Helina Nõlvik 53675619
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