Kinnitatud Tammiste Lasteaia
hoolekogu otsusega 6.1, 31.08.2015

TAMMISTE LASTEAIA KODUKORD

§ 1. Üldsätted
1.1 Tammiste Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest
(KELS) ja sellest tulenevatest õigusaktidest KELS´i muutmise seadusest.
1.2 Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel www.tammistelasteaed.ee ja paberkandjal
igas rühmas.
§ 2. Lapse lasteaeda toomine ja lasteaiast viimine
2.1 Lasteaed on avatud kell 7.00 – 18.30, sõimerühm on avatud kuni 18.00-ni.
2.2 Lapse toob lasteaeda ja viib lasteaiast lapsevanem (edaspidi vanem) või täisealine isik, keda
on nimetatud dokumendis „Tere tulemast vestlema!“. Kui lapsele tuleb järele dokumendis
mitte nimetatud isik, teavitab vanem sellest õpetajat.
2.3 Lasteaia ruumidesse sisenemine ja väljumine toimub lapse rühma välisuksest. Valverühma
ajal toimub sisenemine ja väljumine valverühma välisuksest.
2.4 Laps tuuakse lasteaeda hiljemalt kella 9-ks, mil algavad planeeritud õppe- ja
kasvatustegevused. Hilisemal saabumisel sõlmida kokkulepped rühma õpetajaga.
2.5 Lapse lasteaeda tulekul on vanem kohustatud lapse isiklikult õpetajale üle andma, olles
eelnevalt lapse lasteaiapäevaks valmis seadnud, st lahti riietanud, välimuse korrastanud ja
lapse riided korrastatult tema kappi pannud.
2.6 Vanem teavitab õpetajat lapse puudumisest rühma kontaktide (telefon, e-mail) või elasteaia kaudu.
2.7 Lapsele järele tulles tuleb kindlasti õpetajat lasteaiast lahkumisest teavitada.
2.8 Kui lapsele pole poole tunni jooksul peale lasteaia sulgemist järele tuldud ja hilinemisest
pole teavitatud ning vanematega ei õnnestu kontakti saada, teavitab rühma töötaja
olukorrast lasteaia direktorit ja vajadusel politseid. Edasi toimitakse vastavalt politsei
korraldustele.
§ 3. Lapse riietus ja isiklikud esemed
3.1 Lapse isiklike esemete hoidmiseks kasutatavat kappi hoiab korras vanem ja hoolitseb, et
lapsel on kapis olemas vajalikud esemed.
3.2 Lapsel peavad olema kamm, taskurätid, vahetusriided, vahetusjalatsid, magamisriided ja
aiarühmas võimlemisriided. Toas on vajalikud eraldi toariided ja sisejalanõud. Jalanõud on
libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid. Riietus peab võimaldama lapsel
häirimatult osaleda kõikides mängudes ja tegevustes. Kasutage riietust, mille määrdumine
ei tekita probleeme.
3.3 Õueriietus peab olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav ja lihtsate kinnitustega.
3.4 Lapsel peab olenemata aastaajast olema ilmastikule sobiv peakate.
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3.5 Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju kooskõlas rühmas kokkulepitud reeglitega.
Oma mänguasjade kaasa võtmisel kehtib põhimõte “ma ei ole kade ja luban teistel oma
mänguasjadega mängida”. Laste isiklike mänguasjade kadumise või katkimineku eest
õpetajad ei vastuta.
3.6 Ohtude vältimiseks ei ole lasteaias lubatud lapsel kanda riiete peal pikki salle, kaelas
rippuvaid ehteid-kette-paelu ja sõrmes sõrmuseid.
§ 4. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
4.1 Vanemate ning lasteaia töötajate ühisel lasteaias viibimise ajal vastutavad lapse heaolu
eest nii vanemad kui ka lasteaia töötajad.
4.2 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste
tervist. Õpetajal on õigus lasteaias haigestunud laps koju saata või haigusnähtudega (palavik,
silmapõletik, kõhulahtisus, köha, nohu jm) last mitte vastu võtta.
4.3 Lapse lasteaias haigestumise korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga ning
vajadusel kutsub kiirabi.
4.4 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Juhul kui arst on lapse kroonilise terviserikke (nt astma,
suhkruhaigus) korral määranud lapsele ravimi manustamise lasteaiapäeva ajal, antakse
ravimeid üksnes vanema vastutusel ja kirjalikul kokkuleppel direktoriga.
4.5 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
Teisi vanemaid teavitatakse lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist.
4.6 Laste sünnipäevade tähistamine toimub vastavalt rühma meeskonna ja vanemate
kokkulepetele. Kostitamisel tuleb arvestada rühmas kohalolevate laste arvuga.
4.7 Lasteaia üritustel ja pidudel seisab vanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate
pereliikmete käitumine ei häiriks esinejaid.
4.8 Kui muutub kodune aadress, e-posti aadress või telefoninumber, siis tuleb sellest
teavitada rühma õpetajat esimesel võimalusel.
4.9 Lasteaia töötajal on õigus teavitada politseid või lastekaitse spetsialisti, kui lapse saatja
on ilmsete joobetunnustega.
§ 5. Turvalisuse tagamine
5.1 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
käitumisjuhised on määratud „Tammiste Lasteaia kriisiolukorras tegutsemise plaanis“.
5.2 Lasteaia territooriumile sisenedes ja väljudes tuleb enda järel värav riiviga sulgeda, et
tagada laste turvalisus.
5.3 Laste puhkeajal on laste juures üks rühma töötaja.
5.4 Lasteaia territooriumilt väljaspool kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.
5.5 Lasteaia õuealal ei sõideta jalgratastel. Jalgrattasõiduks võib lasteaia õueala kasutada
üksnes selleks planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajal.
5.6 Lasteaia territooriumil on koertega jt lemmikloomadega viibimine keelatud.
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