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1. Üldsätted 

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel, Eliisis dokumentide kaustas ja on 

kättesaadav paberkandjal lasteaias. 

1.3. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

 

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine 

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

endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. 

2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu 

rühma töötajalt. 

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt volitatud inimesele, kui sellest 

on rühma eelnevalt teavitatud. Alaealisele on lubatud laps üle anda juhul, kui eelnevalt on 

vanema poolt esitatud direktorile Vastutuse volitamise avaldus (blankett kättesaadav Eliisist 

dokumentide kaustast). 

2.4. Erandkorras, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest 

teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil. 

2.5.  Kui  lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 

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

lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ühe tunni 

jooksul peale lasteaia sulgemist ei ole vanemaga kontakti saadud, teavitab rühma töötaja 

politseid lasteaeda jäetud lapsest. Järgnevalt toimitakse politsei juhendi järgi. 

2.6. Lapsevanem teavitab rühma töötajat telefoni teel või Eliisi keskkonnas, kui laps haigestub 

või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. 

2.7. Lapsevanem teavitab rühma töötajat lapse lasteaeda hilinemisest (saabumine peale kell 

8.50 hommikul), et tagada lapse lisamine sööjate nimekirja. 

2.8. Lapsevanem teavitab rühma töötajat lapse saabumisest lasteaeda peale puudumist hiljemalt 

kella 14.00-ks, et tagada lapsele järgmise päeva hommikusöök.  
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3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest 

eritingimustest (perearsti, erispetsialisti tõend jms). Koostöös tugispetsialistidega kohandavad 

rühma töötajad võimalusel keskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. 

3.2. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel. 

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

ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi 

kohale jõudmiseni esmast abi. 

3.4. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias Terviseameti juhistest lähtuvat 

töökorraldust. 

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

lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid 

arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia juhtkonnaga. 

3.6. Meditsiiniliselt tõendatud eritoitumise kooskõlastab lapsevanem toitlustajaga ning 

informeerib sellest ka rühma töötajaid. Muud eritoidu kokkulepped on toitlustaja ja 

lapsevanema omavaheline vastutuse jagamine. 

3.7. Rühma töötajad jälgivad laste terviseseisundit ja sotsiaal-emotsionaalset toimetulekut 

lasteaias. Arengulise erivajaduse või käitumishäirete ilmnemisest teavitatakse lapsevanemat ja 

õppejuht-HEV koordinaatorit. 

3.8. Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada teda ennast või rühmas teisi 

lapsi. Koostöös kohaliku omavalitsuse ja lapsevanemaga leitakse olukorrale võimalikult kiiresti 

turvaline lahendus, et laps saaks lasteaias käimist jätkata. 

3.9. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu). 

3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. 

3.11. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et 

vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.   

3.12. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lasteaias käivad lapsed 

õues iga ilmaga, võimalusel 2x päevas.   

3.13. Lapse riietuses ja jalanõudel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke  detaile. Ehted, mis 

võivad olla lapsele ohtlikud on keelatud. 

3.14. Lasteaia siseruumides liigutakse välisjalanõudeta ning need jäetakse selleks ettenähtud 

kohtadesse välisuste juures. 

 

4. Turvalisuse tagamine 

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on 

ohutu ja turvaline. 
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4.2. Täiskasvanu on oma käitumisega lapsele eeskujuks ning laste kuuldes probleeme ei 

lahendata. 

4.3. Lahkhelid rühma laste vahel lahendatakse õpetaja kaasabil. Vanem ei pöördu teiste laste 

poole olukordade selgitamiseks. 

4.4. Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või 

lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest 

olukordadest.   

4.5. Laste ja töötajate turvalisuse tagamiseks on valverühma kellaaegadel (7.00-7.30 ja 17.45-

19.00) avatud ainult peauks ja peavärav (Koondise 23). Ülejäänud uksed ja väravad on suletud. 

4.6. Rühma mööbli paigutus tagab lastele turvalisuse ja võimaluse tegutseda omaette või 

väikestes gruppides. 

4.7. Laste puhkeajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja. 

4.8. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. 

4.9. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju või digivahendeid vastavalt rühmas 

kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja/digivahendi  

kadumise või purunemise eest. 

4.10. Lasteaia territooriumile sisenedes ja sealt väljudes sulgevad täiskasvanud enda järel 

väravad, et tagada laste turvalisus. 

4.11. Lasteaia õueala on sõidukitele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele. 

Lasteaia prügimaja ette parkimine on keelatud. 

4.12. Lasteaia mängualale ei sisene lapsed, lapsevanemad ja töötajad jalgratastel sõites, vaid 

lükkavad ratast käekõrval. 

4.13. Lasteaia territooriumile ei siseneta lemmikloomaga. 

4.14. Kui laps läheb lasteaiast koju ning viibib veel lasteaia territooriumil (sh kasutab õue 

mänguvahendeid), vastutab lapse turvalisuse eest lasteaia õuealal lapsevanem või lapsevanema 

poolt volitatud isik. 

4.15. Õueala mänguvahendite kasutamisel (ronilad, kiiged jms) tuleb arvestada laste vanuse, 

riietuse ja ilmastikutingimustega. Mängualade kasutamisel on kohustus lähtuda eakohasusest 

ja vahendite kasutusjuhenditest. 

4.16. Lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale jäetud kelkude, tõukerataste jm esemete eest. Rattad 

ja kelgud palume panna selleks ettenähtud hoiukohtadesse lasteaia hoovis. 

 

 

 

 

 

 

                 3 


