LIHULA LASTEAIA KODUKORD
Kodukorra aluseks on:
* Koolieelse lasteasutuse seadus
* Koolieelse lasteasutuse tervisekaitseseadus
* Tervise edendamise nõuded
* Päevakava koostamise nõuded
* Toitlustamise nõuded
LASTEAEDA TULEK JA KOJU MINEK
* Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine toimub lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava
arvestades.
* Lasteaed avatakse kell 7.30. Laps tuleb hommikul lasteaeda oma rühma uksest, puhtalt riietatuna,
kammituna ja kohalolijaid tervitades.
* Lapse turvalisuse tagamiseks annab vanem lapse õpetajale või õpetaja abile üle.
* Soovitame lapse tuua lasteaeda hiljemalt 9.00 õppetegevuse alguseks.
* Lapse hilinemisest või puudumisest palume teatada eelmisel päeval või sama päeva hommikul
hiljemalt enne kella 9.00 rühma õpetajale. Kell 9.00 täpsustab kokk kohalolijate arvu.
* Laps lahkub lasteaiast koos täiskasvanuga. Nii laps kui saatja jätavad õpetajaga hüvasti.
* Ootame igal õhtul vanemaid lasteaeda hiljemalt 17.50, et laps jõuaks ise riietuda.
* Lasteaia sulgemise ajaks, s.o. kell 18.00, peavad olema kõik lapsed lasteaiast lahkunud. Kui Te ei
jõua lapsele järgi tulla enne kella 18.00, siis teatage sellest rühma õpetajale. Hilinemine ei tohi
saada harjumuspäraseks.
* Laste turvalisuse huvides palume alati sulgeda väravad riiviga.
* Lapse lasteaeda toomisel ja kojuviimisel palume kasutada oma rühma välisust.
* Auto saate parkida lasteaia kõrval olevasse parklasse.
LAPSE RIIETUS
* Lapsel on lasteaias oma riiete hoidmiseks kapp, mille hoiab korras lapsevanem.
* Rühmatoas on vajalikud vahetusjalanõud ( mitte lahtised plätud), mugav ja puhas riietus.
* Liikumistegevusteks on vajalikud lühikesed püksid ja sportsärk.
* Lapsel on oma individuaalne kamm.
* Kapis on ettearvamatute juhtumite tarvis lisaks eraldi kotis puhas vahetuspesu.
* Lapsed kasutavad ühekordseid pabertaskurätikuid, mis on nii esikus kui rühmatoas sellekohastes
topsides. Vanemad toovad lasteaeda pabertaskurätikuid vastavalt vajadusele.
* Lapsel peks olema ilmale sobilik ja kergesti selga pandav lihtsate kinnitustega õueriietus. Lasteaia
õueriietus võiks olla eraldi koju minemise riietest või selline, mille määrdumise korral ei tule
probleeme.
* Suvel on õues vajalik peakate.
* Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega.
MÄNG JA ÕUESOLEK
* Lapsed viibivad lasteaias olles õues 1-2 korda päevas.
* Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta nende
kadumise või katkimineku eest ja oma mänguasju lubatakse ka teistele mängida. Kaasavõetud
maiustuste korral jagatakse neid rühmakaaslastega.
* Jalgrattaga ja rulluiskudega sõites on kohustuslik kiiver.
* Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva.
* Talvel käivad õues aiarühma lapsed kuni -15C

LAPSE TERVIS
* Lapse vastuvõtmisel lasteaeda peab eelnevalt olema tehtud arstlik läbivaatus ja esitatud
nõuetekohane tõend.
* Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigeid lapsi lasteaeda ei võeta. Rühma õpetajal on õigus
mitte vastu võtta haigustunnustega lapsi (silmapõletik, lööve nahal, tugev vesine nohu, tugev köha,
palavik).
* Laps tuleb jätta koju ka juhtudel, kui ta vajab medikamente või kui ei tohi õue minna. Õpetaja ei
anna lapsele vanema poolt kaasa pandud rohtusid ega luba ka lapsel endal neid ise võtta( v.a.
krooniliste haiguste korral kokkuleppel direktoriga). ’ Lapse haigestumisel või puudumisel muudel
põhjustel teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel puudumispäeval hiljemalt kell 9.00. Kui vanem ei
ole teatanud puudumisest, läheb päev kirja.
* Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna
õuesoleku ajal teostatakse rühmas koristust ning tuulutatakse ruume.
* Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsele kutsutakse järele lapsevanem. Tõsisematel juhtudel
kutsutakse kiirabi, teavitades sellest ka vanemat.
* Lapse haigestumisel nakkushaiguste tunnustega ( kehatemperatuuri tõus, nahalööve, kõhulahtisus,
oksendamine) on arstlik läbivaatus enne uuesti lasteaeda tulekut kohustuslik.
* Nakkushaigustest ( tuulerõuged, sarlakid, leetrid jm.) tuleb lasteaeda teavitada.
* Nakkushaiguse korral teatab vanem lasteaeda diagnoosi. Tervena lasteaeda naastes peab vanem
esitama arstitõendi.
KOOSTÖÖ
Hea lapsevanem!
* Tutvuge teadetega infotahvlil ja lasteaia kodulehel.
* Teatage õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa. Õpetaja ei anna last üle
võõrale ilma vanemate nõusolekuta.
* Kui te tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajaga kontakti. Rühma õpetaja vastutab lapse eest
nii kaua, kuni lapsevanem on võtnud lapse ja teatanud lahkumisest.
* Teatage õpetajale kui Teie kontaktandmed ( telefoninumber, e-mail, aadress) on muutunud.
* Edukaks töötamiseks vajame lapse, lapsevanema ja lasteaia personali koostööd. Probleemide ja
ettepanekutega pöördu esmalt rühmaõpetaja, direktori või hoolekogu poole. Probleemile parima
lahenduse saamiseks ära esine anonüümsena.
* Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele ja pidudele, näitustele, ühistalgutele jms.
ARVE TASUMINE
* Arve esitatakse jooksva kuu eest vanema e-mailile või paberkandjal lasteaeda.
* Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu.
* Palume arve maksta vastavalt maksetähtajale.
* Makseraskuste korral palume võtta ühendust lasteaia direktoriga.
* Lapse lahkumisel lasteaiast täidab lapsevanem avalduse, mille alusel raamatupidaja koostab
lõpparve.
* Lasteaeda lõpetavate laste kohta tehakse lõpparvestus lasteaiatasu osas ( vajadusel tagasimakse
ettemaksust).
KÕIGE OLULISEM ON; ET IGAL LAPSEL OLEKS MEIE LASTEAIAS HEA OLLA!
KEL SÜDA HEA JA RÕÕMUS MEEL, SIIT PALJU SÕPRU LEIAB EEST!

