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EIDAPERE KOOLI LASTEAAIARÜHM KUKUPAI KODUKORD 

 

1.   ÜLDSÄTTED 

1.1. Eidapere Kooli lasteaiarühm  Kukupai kodukorra on koostanud direktor, kinnitanud kooli 

hoolekogu  ning on lastele, lastevanematele ja töötajatele täitmiseks kohustuslik 

1.2. Kodukord on paberkandjal tutvumiseks kättesaadav koolis ja lasteaias, samuti kooli kodulehel 

www.eidaperekool.kehtna.ee 

1.3. Kodukorra koostamise aluseks on: 

 Koolieelsete lasteasutuste seadus ja sellest tulenevad õigusaktid 

 Koolieelsete lasteasutuste riiklik õppekava 

 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale 

 Kehtna valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord 

 Eidapere Kooli põhimäärus 

1.4. Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi  

       aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval päeval kolme tunni võrra 

1.5. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja suveperioodil kollektiivpuhkuse ajal, kollektiivpuhkuse  

       aja kinnitab vallavalitsus 

 

2.     LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE 

2.1.  Lasteaed on avatud 07.00- 17.30 

2.2.  Lapsevanem toob lapse lasteaeda  enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära   

        endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava 

2.3.  Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning vajadusel annab õpetajale infot  

        juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva, järele tulles võtab lapse vastu  rühma  töötajalt 

2.4.  Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud 

        esindajale 

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

2.6.  Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele õigeaegselt järgi, on tal kohustus sellest 

        teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil 4861232 

2.7.  Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 30 

        minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada   

        lapsevanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole 

        lapsele järele tuldud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt       

        toimitakse politsei korralduste järgi. 

2.8.  Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel lasteaiast  

        puudub         

2.9.  Lapse puudumisel tehakse toitlustustasus ümberarvestus alates esimesest  puudumispäevast  

        juhul, kui lasteaeda puudumisest õigeaegselt informeeritakse. Teatada tuleb vähemalt  

        puudumisele eelneval päeval või lapse haigestumise korral, hiljemalt puudumajäämise päeva  

        hommikul enne 08.30. Puudumisest mitteteatamise korral arvestatakse esimene puudutud päev  

        toidupäevaks. Lapse  puudumise korral annab lapsevanem lapse lasteaeda naasmisest teada  

        eelneval päeval. 

2.10.Hommikuti, enne lasteaeda tulekut, ei ole soovitatav lastele maiustuste andmine, laps tuuakse  

        lasteaeda hiljemalt hommikusöögiks s t 08.55-ks, hilinemisest teavitatakse rühmatöötajat 

2.11.Personalitöö ja laste toitlustamise optimaalsemaks korraldamiseks annavad lapsevanemad  

http://www.eidaperekool.kehtna.ee/


        õpetajale teada lapse lasteaeda tulekust või puudumisest perioodidel, mil võib eeldada  

        väiksemat laste kohaloleku arvu (koolivaheaeg, pühade-eelsed ja -vahelised tööpäevad jmt) 

2.12.Lapsevanem teatab oma kontaktandmete (telefoni number, meili- ja kodune aadress)  

        muudatusest koheselt rühmaõpetajat või lasteaia direktorit 

2.13.Lasteaia sulgemise ajaks (17.30) peavad olema kõik lapsed lasteaiast lahkunud 

 

3.      LAPSE TERVISE, HEAOLU JA  ARENGU TOETAMINE 

3.1.   Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest   

         eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda    

         ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldust 

3.2.   Vajadusel ja võimalusel  kujundavad lasteaia töötajad koostöös omavalitsusega erivajadustega  

          lastele nende vajadustele  vastava ja arengut  soodustava kasvukeskkonna  

3.3    Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist 

3.4.   Rühma töötajad jälgivad lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal  

         ning teavitavad lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia   

         direktorit 

3.5.   Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapsele kroonilise terviserikke korral määranud   

         ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses  

         üksnes lapsevanema vastutusel ja kokkuleppel  lasteaia direktori määratud pedagoogiga 

3.6.   Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusele 

3.7.   Lapsel peavad lasteaias kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätid,     

         vajadusel vahetuspesu) 

3.8.   Lapsel peavad jalas olema libisemiskindlad heleda tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et   

         vähendada komistamis- ja kukkumisohtu 

3.9.   Lapsel on õueriided ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust, lapsel peab olema peakate sõltumata  

         aastaajast 

3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile 

3.11. Lapsel on eraldi riided õues- ja toas olemiseks, talvisel ajal on kapis  tagavaraks vahetusriided  

         juhuks,  kui õueriided saavad märjaks ja ei kuiva ära. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist  

         ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.  

3.12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja  

         võtab ühendust lapsevanemaga 

3.13. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest,  

         kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi 

3.14. Lasteaia direktor teatab nakkushaigusest telefoni või e-kirja teel Terviseametit ning avaldab  

         vanematele teadetetahvlil teate lasteaias levivast nakkushaigusest, nimetamata seejuures  

         haigestunud või nakkuskahtlusega laste  nimesid 

3.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias  eri puhastuskorda ja kätepesemise   

         nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid 

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaia  

         õues 

3.17. Laste puhkeaeg kestab ajavahemikus 13.00 kuni 15.00. Kui laps ei soovi magada, pikutab ta  

         voodis, päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi. 

3.18. Lasteaia toit valmistatakse Eidapere Kooli köögis. Nädalamenüüga saab tutvuda lasteaia  

         infostendil ja kooli kodulehel 

3.19. Lapsevanem annab teavet rühmatöötajale ning esitab allergoloogi või perearsti tõendi selle     

         kohta, kui laps on  mõne lasteaias pakutava toidu suhtes allergiline 

 

4.     TURVALISUSE TAGAMINE 

4.1.  Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,  

        turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse  

        edendamise võimalusi 



4.2.  Lasteaias on võimlemis- ja mänguvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade  

        viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse 

4.3.  Lasteaia mööbel on paigutatud võimalikult turvaliselt, et vältida vigastuste tekkimist 

4.4.  Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötajate teadmata on   

        minimeeritud ning võõraste  isikute omavoliline sisenemine  lasteaia ruumidesse on keelatud 

4.5.  Lasteaia töökorraldusega on tagatud kogu tööaja vältel õpetaja või õpetajat abistava töötaja  

        olemasolu 

4.6.  Laste puhekajal on tagatud vähemalt ühe töötaja laste juuresolek 

4.7.  Laste õuesoleku ajal peab rühma töötaja tagama laste turvalisuse 

4.8.  Laste ükskõik, millise veekogu juurde viimisel, peab olema iga seitsme lapse kohta kaasas  

        vähemalt üks täiskasvanu 

4.9.  Tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides 

4.10. Lasteaia mänguväljak on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud 

4.11. Lapsel on lubatud kokkuleppel rühmaõpetajaga lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju. lasteaia  

         töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest 

4.12. Lasteaeda on keelatud lapsele kaasa anda ohtlikke ja vägivallale õhutavaid mänguasju 

4.13. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama  

         rühmatöötajaid või lasteaia direktorit laste ja lasteasutuse töötajate turvalisust  ohustavatest  

         vaimsetest  ning füüsilistest olukordadest 

 

5.      TOITLUSTAMINE, TOIDURAHA JA KOHATASU 

5.1.   Lasteaias on kolm söögikorda: 

         hommikusöök 09.00 

         lõunasöök 12.00 

         õhtuoode 15.30 

5.2.   Lapse toiduraha ja kohatasu tuleb tasuda hiljemalt iga kuu 20- ndaks kuupäevaks              

         raamatupidaja poolt esitatud arve alusel, arve tuleb tasuda õigeaegselt 

5.3.   Toiduraha arvestatakse eelneva kuu eest, kohatasu makstakse jooksva kuu eest 

5.4.   Vajaduse tekkimisel suurendatakse toidupäeva maksumust või kohatasu, seda eelnevalt  

         kooskõlastades hoolekogu ja vallavalitsusega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


