
 

                                                                            Kooskõlastatud hoolekoguga (Protokoll nr.5 (06.05.2009) 

 

Narva Lasteaed „Vikerkaar“ kodukord 
 

Tugineb oma tegevuses Koolieelse Lasteasutuse Seadusesest, Lasteaia 

Põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, mis reguleerivad 

lasteaia tegevust. 

                 Üldsätted:  

Lasteaia kodukorra reeglid määravad lähtuvalt sisekorrareeglitest, mis on   

täitmiseks  nii lasteaia lastevanemate kui ka töötajatele. 

       

Kodukord tagab lasteaias  töörahu ja tõhusa lastevanemate ja 

töötajatevahelise koostöö. 

Õigus teha ettepanekuid kodukorda   muudatuste sisseviimiseks on astuse 

juhtkonnal, rühmade hoolekogu esindajatel ja pedagoogilisel nõukogul 

Muudatused ja täienduse kodukorda kinnitatakse hoolekogu ja pedagoogilise 

nõukogu poolt. 

      Lasteaed “Vikerkaar” suheldakse  austusega  nii  laste, lastevanemate kui ka 

      teiste töötajatega. 

      Konfliktse olukorra puhul on lasteaia juhtkonnal õigus arutada probleemi 

      hoolekogus 

Kõrvalistel isikutel on keelatud viibida lasteaia ruumides ja territooriumil, 

omamata vastavat juhtkonna poolt väljaantud luba. 

 

Lasteaia juhtkonnal on õigus liita lasteaia rühma alljärgnevatel juhtudel: 

 Järsk laste arvu vähenemine rühmas ( kuni 5 last) 

 Haiguspuhangud; 

 kooli vaheaeg; 

 pühade –eelsed päevad; 

 suveperiood. 

 

      1.Laste vastuvõtt ja lahkumine lasteaiast. 

 

 Lasteaia tööajaks on  6.30 kuni 18.30 

  Valverühma kella 18.30 kuni 19.30 



 Lasteaia üldkasutatavad telefonid on; 

 35 92772- asutuse direktor 

 35 42954 - üldtelefon 

Tuues lapse lasteaeda on lapsevanem kohustatud arvestama rühm 

töökorraldust- päevarežiimi, vastuvõtuaega ja õppe-kasvatus tegeluste aega. 

Õpetaja vastutab  lapse eest ainult juhul kui lapsevanem on  andnud    lapse 

õpetajale üle nn„käest kätte“ 

Lapsevanem teavitab rühmatöötajaid või administratsiooni õigeaegselt    sellest,  

et laps ei tule lasteaeda teatud kuupäevadel mingil põhjusel (haigus    jne). 

Lapsevanem informeerib kirjalikult lasteaia administratsiooni sellest, et 

lapsele tuleb järele keegi muu peale   täiskasvanud  perekonnaliimete 

Vastava vajaduseta on keelatud  lasteaia ruumides- ringlemine. 

Õpetajal puudub õigus anda last ära alaealisele,     kuna ainult täiskasvanu 

tagab lapse   ohutuse ja  turvalisuse. 

 

Erandkorras   võib õpetaja last ära anda   alaealisele ( mitte noorem kui 12- 

aastane( ainult juhul, kui lasteaia direktorile on eelnevalt laekunud 

vastavasisuline vanematepoolne taotlus- avaldus. 

Õpetaja ei anna last    ära kui  lapsevanem või pere liige on alkoholi tarvitanu 

tunnustega 

Antud juhtumitest antakse teave  lastekaitse organitele, kes on kohustatud 

reageerima sellistele olukordadele 

Lapsevanem peab   lapse äravõtmisel lasteaiast (eriti jalutuskäigu ajal) 

Teavitama õpetajat, et te lahkute koos lapsega lasteaiast. 

Peale lapse äravõtmist rühmast olete kohustatud lahkuma lasteaia 

territooriumilt. 

 

                  2.Lapse tervis 

 

Lasteaeda tuuakse ainult terved ja puhtad lapsed 

Haiguslike nähtustega (palavik, nohu, köha) last lastekollektiivi ei tooda. 

Juhul kui laps haigestub lasteaias oleku ajal, teavitab õpetaja   telefoni teel           

sellest lapsevanemat ning lapsevanema kohustus on võimaldada lapse 

võimalikult kiire äravõtt lasteaiast. 

Kui lapsel on tervislik erivajadus, mis nõuab erilist tähelepanu (allergia jne)     

palume kirjalikult teavitada rühma õpetajaid antud probleemist. 

Lasteaed ei manusta lastele vanematepoolt toodud ravimeid. 

Juhul, kui laps vajab päeva jooksul eritingimusi (tervise suhtes) on lapsevanema 

kohustuseks tuua raviarsti ettekirjutis. 



                 3.Õpetajate õigused 

  

Õpetajal on õigus lasteaeda mitte vastu võtta   last kellel on alljärgnevad 

 sümptomid: silmapõletik, tugev nohu, tugev köha, vistrikute levik kehal, 

 palavik. 

 Lapse puudumisel lasteaiast palun teavitada rühma töötajaid. 

 Juhul kui laps   puudub rühmast kaks päeva järjest kolmandal päeval võtab 

 õpetaja ta toidult maha. 

 Lapsi pannakse toidule kuni kella 12.00   lasteaia üldtelefonidel. 

 

                4.Laste riietus ja hügieen 

 

 Lasteale heaolu tagamiseks on lapsevanem kohustatud tooma lapse lasteaeda 

 puhtana, korras juustega, lühikeste-äralõigatud küüntega. 

 Lapse riietekapis peab olema üks tagavara pesukomplekt, mis  võimaldab 

 vajadusel lapsel pesu vahetada. 

 Palun tooge laps lasteaeda riietuses, mis tagab lapsele vaba liikumise,  

 hingamise - riietuse detailid peavad olema korras ning lihtsustama lapsele 

 hügieenharjumuste (riietumine)   õpetamist. 

 Suveperioodil peab lapsele tagama õuesoleku ajaks peakatte, mis kaitseb 

 otsest päikesekiirte eest. 

 Külmal aastaajal peavad lapsel olema kindad või sõrmikud. 

 Sõimerühma lastel peab olema kapis  vahetuspesu ja pampersid. 

 Kõikidel lastel omada kapis hügieenilised tasurätikud. 

 

                 5.Toitumine 

 

 Lapsel on võim,alik    lasteaias toituda 3-l korral 

 Päevasel ajal   on lastel  vitamiinipaus (pakume lastele mahla, tooreid puu-ja 

 köögivilju). 

 Lapsevanemad peavad teavitama lasteaia juhtkonda kirjalikult lapse 

 allergiatest mõne puuvilja või juurvilja suhtes. 

 Lapsevanemal on õigus teha valik 3 söögikorra vahel, valides nendest ainult 

 oma soovi järgi (kas hommiku- lõuna või    lõuna-õhtusöök) teavitades 

 lasteaeda  eelnevalt kuni kella 12.00 järgneva päeva toidueelistustest 

 üldtelefonidel. 

 Kui lapsevanem on informeerinud lasteaeda lapse mittetulekust  järgneval 

 päeval õigeaegselt (kuni kella 12.00) võetakse laps toidult maha 

 koheseltLapse puudumisel lasteaiast 2 päeva võtab rühma õpetaja 3-ndal 



 päeva lapse toidult maha. 

 On keelatud tuua lasteaeda  ja hoida kapis maiustused, puuviljad ja muu 

 toit. 

 Erandiks võib olla ainult lapse sünnipäev   aga eelnev kooskõlastus rühma 

 õpetajatega kuna rühmas võivad olla allergilised lapsed. 

 Rangelt keelatud sertifikaatideta tordid, koogid ja toiduained 

       

 

 

            6.Kodust toodavad esemed ja mänguasjad. 

 

 Lasteaeda on rangelt keelatud tuua mõõgad, püstolid. Teravad esemed,   

 lõhnaga mänguasjad ja klaasist   ning keraamilise ja savist mänguasjad. 

 Samuti on keelatud tuua väikesemõõtmeliste detailide mängud ja pusled. 

 Keelatud on omada lastel mobiiltelefone ja väärismetallist kaunistusi (ketid, 

 kõrvarõngad, juukseklambrid). 

 Esemed, mis ohustavad nii last ennast kui ka teisi rühmas asuvaid lapsi. 

 Laste sünnipäevi tähistatakse   eelnevalt kokku leppides rühma töötajatega, 

 eriti kui kutsutakse sünnipäevade läbiviimise korraldamiseks kloune või 

 muid tegelasi. 

 Tähtpäevade läbiviimine ei tohi mõjutada   lasteaia rühmade päevakava. 

 

                 7.Lapsevanemale. 

 

 Lapsevanemaid ärgitatakse aktiivselt osalema lasteaia elus: 

 Tähtpäevade3 tähistamine, koostegelused, konkurssid, lastevanemate 

 koosolekud, arenguvestlused, meister-klassid, näitused. 

 Lapsevanemaid palutakse osaleda lasteaia territooriumi lume-ja 

 lehekoristustöödel. 

 Lapsevanemad võivad   teha ettepanekuid   lasteaia töö paremaks  

 organiseerimiseks  ja kasvukeskkonna parendamiseks. 

 Lapsevanemal on õigus saada selgitavat infot ja abi õpetajatelt, 

 logopeedilt, liikumisõpetajalt, administratsioonilt või rühma hoolekogu 

 liikmelt.  

 Lasteaiaelu tähtsatest sündmustest ja töö kulgemisest võivad 

 lapsevanemad saada infot lasteaia koduleheküljelt: vikerkaar.ukoz.net; 

  e-maili teel: Vikerkaar2004@mail.ru 

 

 



 Lasteaed ootab lastevanematelt tagasisidet küsitlusankeetide kaudu 

 läbiviidud üritustest ja  lasteaia töö rahulolust. 

 Igas rühmas on külaliste raamat, kuhu võivad lapsevanemad jätta oma 

 arvamuse ükskõik , mis küsimuses, mis puudutab lasteaia elu ja üritusi. 

 Sinna võite jätta ka oma individuaalsed ettepanekud parimaks ja 

 tõhusamaks töö korraldamisküsimustes, aga ka ettepanekuid millegi uue 

 sisseviimiseks lasteaia ellu. 

 Probleemide või arusaamatuste tekkimisel   pöörduge tingimata rühma 

 õpetajate, administratsiooni poole- me oleme avatud suhtluseks ja 

 aruteluks ükskõik mis küsimustes. 

 Puuduvad lahendamata olukorrad – kõigile ja kõigele leiame lahenduse 

 lähtudes lapse huvidest. 

              

            8.Lastevanemate kohustused 

 

 Peate teavitama koheselt oma töökoha ja kontaktandmete muutumisest  

 rühma õpetajatele. 

 Lapse haigestumisel ja teieni   antud teave saamisel  olete kohustatud 

 koheselt  tulema lapsele   järele. 

 Õigeaegselt   panema last toidule ja võtma toidult maha. 

 Mitte parkida isiklikku transporti värava ette, kuna sellega raskendate 

 lasteaeda teenindava transpordi ligipääsu   oma teenust osutada.  

 Valesse kohta jäetud autot võib vigastada suuremõõtmeline   lasteaeda 

 teenindav transportfirma.  

 Rääkimata sellest, et loote avariiolukorra, mis on ohtlik lastele. 

 Vastasel juhul ei vastuta ei lasteaeda teenindav firma ega lasteaia juhtkond 

 Teie transpordi eest. 

 Juhul, kui  laps ei käi ajutiselt lasteaias- ärge unustage kuu lõpus tulla 

 järele kviitungile, et õigeaegselt  katta lasteaiakulud. 

 Lapsevanem on kohustatud õigeaegselt  (25.kuupäevaks) tasuma  

 lasteaiakulu. 

 Kõik lapsevanemad on kohustatud täitma Narva lasteaed „Vikerkaar“  

 kodukorda. 

 

           9.Direktori õigused. 

 Direktoril on õigus välja arvata lasteaia nimekirjast välja lapse, kelle eest 

 pole laekunud lasteaiatasu  enam kui kuu aja eest. 



                 10.Lasteaiateenuse tasu 

 

 Lapsevanemad saavad lasteaiateenuse eest kviitungi  õpetajatelt  allkirja 

 vastu. 

 Tasutakse eelneva kuu osutatud lasteaiateenuse eest 

 Lastevanematel puudub võimalus vabaneda kohatasust, kuna tasu on 

 jaotatud proportsionaalselt 12 kuu vahelm sõltumata sellest, kas laps käib 

 või  puudub lasteaias. 

 

                       11.Koostöö 

 

 Eduka töö aluseks on lastevanemate ja õpetajate tihe koostöö, mis on 

 aluseks sellele, et laps tunneks end rõõmsameelsena, rahulikuna, leiaks 

 kollektiivis palju sõpru  ja areneks   vastavalt  õpetajate lastevanemate 

 ootustele. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Narva Lasteaed Vikerkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


