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SUUREMÕISA LASTEAIA  KODUKORD 

Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli lasteaia osa kodukord on mõeldud täitmiseks kõikidele 

lastevanematele,  lasteaia töötajatele ja teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil. 

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga vastavuses 

olev lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava. 

Iga pere saab lasteaeda tulles voldiku, milles on vajalik informatsioon lasteaia kohta. 

 

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine 

 Lasteaed on avatud 7.30-18.00. Lastele palume järgi tulla hiljemalt 17.45, lasteaed suletakse 

18.00 

 Lasteaed on suletud riigipühadel. 

 Lühendatud tööpäevad on jõulupühale (24.12), uusaastale (1.01), Eesti Vabariigi  aastapäevale 

(24.02) ja  võidupühale(23.06) eelnev tööpäev. Siis suletakse lasteaed kell 15.00 

 Kui Teie  2-3 aastane laps pole varem lasteaias  käinud, siis peaksite   leidma aega   lasteaiaga 

harjumiseks (kohanemisperioodi pikkus võib olla väga  erinev). 

 Tulles hommikul koos lapsega lasteaeda, palume  Teil varuda piisavalt aega, et saata  oma laps 

rühma ja õpetajale isiklikult üle anda ning rääkida õpetajale probleemidest, mis võivad 

mõjutada Teie lapse päeva ( näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega) 

 Palun teatage meile, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. 

Toidupäevade rahalise arvestuse täpseks arvestamiseks palume lapse puuduma jäämisest 

teatada õigeaegselt, s.o. hiljemalt kella 8:00-ks. Kui jätate teatamata on lasteaial õigus esitada 

arve valmistatud toidu eest.  

 Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt : 

-          Palun teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine. 

-          Õpetajal on keelatud last anda: võõrale, keda pole õpetajale tutvustatud; joobes vanemale 

(õpetajal on õigus teatada politseisse) nooremale kui 14 aastasele lapsele. 

 

 Kui Te tulete lapsele järele, siis palun võtke kindlasti õpetajaga kontakti  ja teatage lapse 

lahkumisest 

 Kui muutub Teie  isikliku, koduse või töötelefoni number, samuti töö-või elukoht, siis palun 

teavitage sellest rühmaõpetajat 

 Palun teavitage õpetajat kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline 
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2. Riietus 

 Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (jope lukud on terved ja käivad kergelt) 

ning korrastatud välimusega 

 Palun  riietage laps ilmastikule vastavalt (soe, tuult ja vettpidav riietus), et laps saaks  õues 

viibida iga ilmaga. Talvel käiakse õues kuni -15 ºC (tuulekülm). (aluseks sotsiaalministri 

määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja 

päevakavale”). 

 Palun jälgige, et riietus  ja jalanõud vastaks ilmastikule ja lapse kasvule, oleksid õhku 

läbilaskvad. Külmal ajal on head traksipüksid või kombinesoon. 

 Lapsel on õues ALATI peakate, olenemata aastaajast. 

 Külmemal ajal andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist  

 Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme 

 Toas on vajalikud vahetusjalanõud (ei soovitata pehme tallaga susse). Soovitav on kanda 

libisemiskindla ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis-ja 

kukkumisohtu 

 Võimlemisriided on soovitav panna riidest kotikesse 

 Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, palume need varustada lapse nimega 

 Asutuses on olemas õueriiete kuivatuskapp. 

 Asutus peseb vajadusel laste määrdunud riided vanema nõusolekul.  

 

3. Toiduraha 

 Toiduraha arved  pannakse lasteaias lapse kappi, võimalik on saada arve e-kirjaga. 

 

4. Mänguasjad 

 Lasteaeda võib kaasa tuua oma mänguasju ainult REEDEL. 

 Laps võib kaasa võtta oma lemmik kaisuka igapäev.  

 Hea oleks, kui mänguasjal  on mingi tunnusmärk. 

 Õpetaja ei vastuta asja kadumise või katkiminemise eest. 

 

5. Jalgrattaga, tõukerattaga  lasteaeda tulek 

 Rattad paigutatakse jalgrattahoidlasse 

 Nõutav on kiivri olemasolu, soovitatavad on  põlve-ja küünarnukikaitsmed 
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6. Sünnipäevad 

 Sünnipäevi tähistame ühise lauluringis, soovi korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada 

maiustustega, arvestades sealjuures laste arvuga rühmas. Keelatud on kaasa tuua kodus 

valmistatud toitu.  

 

7. Haigused 

 Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste 

tervist ja kellel on silmnähtavad haiguse tunnused  (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha, 

kõhulahtisus, oksendamine  jne). 

 Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega koheselt ühendust. Lasteasutuses ei anta lastele 

ravimeid  (välja arvatud, kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele 

ravimite manustamise (nt suhkruhaigus, astma) (Vt. Tervisekaitsenõuded koolieelses 

lasteasutuses. Sotsiaalministri  24.septembri 2010.a määrus nr 61) 

 

8.  Koostöö 

 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde 

tagamisele lasteaias, see omakorda soodustab igati lapse arengut 

 Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu 

esindaja poole abi ja nõu (ka ettepanekutega) saamiseks. Kui Te pole millegagi rahul, öelge 

seda avameelselt 

 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile seinal oleval 

stendil. Infot leiab ka www.suurem.edu.ee.  

 Tutvumiseks on väljas laste tööd. Palun ärge unustage neid vaadata, sest laps ootab Teie 

tähelepanu ja hinnanguid. 

 Laps veedab lasteaias suurema osa oma päevast, me tahame, et ruumid oleksid puhtad ja 

korras. Lasteaias liikudes palume välisjalatsid ära võtta. Lasteaia rühmaruumides liigutakse 

üleriieteta, kantakse vahetusjalanõusid. 

 Meil kõigil selles majas on ühine eesmärk- arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema 

individuaalsetele võimetele, see on võimalik vaid koostöö tulemusena. 

 

9. Huvialaringid  

 Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolis on huvialaringid tasuta. 

 Peamised ringid on: 

- Keraamikaring Kultuuri- ja Noortekeskuse savikojas 

      - Arvutiring Suuremisa Põhikoolis 

- Inglise keel  
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10. Personal 

Lasteaias töötab: direktor, kaks õpetajad, õpetajaabi, muusika õpetaja, logopeed ja kokk. 

Lasteaia töötaja: 

 Suhtub vanematesse ja lastesse võrdselt ja lugupidavalt 

 Kontrollib oma kõnepruuki, mis ei tohi olla mõnitav, halvustav, intrigeeriv. 

 Ei keelita lapsi rääkima koduseid olukordi. 

 Lapse räägitu jääb lasteaeda, erandkorras teavitab personal direktorit. 

 Personal arvestab, et on lastele eeskujuks ja suhtleb omavahel lugupidavalt ja viisakus norme 

täites.     

 Personal hoiab direktorit kursis asutuse igapäevatööga ja informeerib koheselt probleemidest.  

  

 

 

Meeldivat koostööd! 

 


