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Määrus võetakse vastu Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lõikega 2.
§ 1. Reguleerimisala
Käesolev kord reguleerib Saue linna koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) koha taotlemist, lasteaeda
laste vastuvõtmist ja lasteaiast väljaarvamist.
§ 2. Lasteaia koha taotlemine
(1) Lasteaeda võib kohta taotleda lapsele, kui lapse ja lapse vanema(te), eestkostja või hooldaja (edaspidi
vanem) elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn või Saue vald.
(2) Lapsele lasteaias koha taotlemiseks esitab vanem Saue Linnavalitsusele (edaspidi Linnavalitsus)
vormikohase avalduse (lisatud). Avaldust on võimalik esitada elektrooniliselt.
(3) Kui vanema ja temaga koos elava lapse elukoht muutub pärast kohataotluse avalduse esitamist ja ei ole Eesti
rahvastikuregistri andmetel Saue linn või Saue vald, arvatakse laps lasteaia järjekorrast välja.
[muudetud Saue Linnavalitsuse 28.03.2012 määrusega nr 6 - jõust. 02.04.2012]
(4) Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peetakse arvestust lasteaias.
§ 3. Lasteaia kohataotlejate järjestus
(1) Linnavalitsus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteaeda koha taotlejate
järjestust.
(2) Vanematel on võimalus järjestusega tutvuda linna kodulehe aadressil: http://midrid.saue.ee/
§ 4. Lasteaeda vastuvõtmine
(1) Lasteaed võtab vastu järjekorras oleva lapse, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on lasteaeda tulemise
päeval rahvastikuregistri andmetel Saue linn või Saue vald.
(2) Erandjuhtudel on linnavalitsusel õigus eraldada lasteaiakoht linnavalitsuse korraldusega otsustuskorras.
(3) Lapsele koolipikenduse taotlemise korral teatab vanem sellest lasteaia direktorile kirjalikult hiljemalt 30.
aprillil.
(4) Rühmade eelkomplekteerimine toimub maikuus ja lasteaiakoha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemat
kirjalikult või e-posti teel hiljemalt 01. juuniks. Rühmade eelkomplekteerimisel võetakse lapse ja vanema
elukoha aluseks Eesti rahvastikuregistri andmed jooksva aasta 01. märtsi seisuga.
[muudetud Saue Linnavalitsuse 28.03.2012 määrusega nr 6 - jõust. 02.04.2012]
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(5) Vanem teavitab lasteaia direktor koha vastuvõtmisest hiljemalt 15. juunil kirjalikult või e-posti teel. Peale
tähtaja möödumist arvatakse laps lasteaiajärjekorra lõppu.
(6) Laps, kelle vanem loobub kohast lasteaias, arvatakse järjekorrast välja.
(7) Rühmade komplekteerimine lõpeb 31. augustil, mil direktor kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisu.
(8) Vanem, kes soovib jätta lasteaias käiva lapse ajutiselt koduseks, teeb selle kohta kirjaliku avalduse, näidates
ära perioodi, millal laps ei viibi lasteaias. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda vaid
vabade kohtade olemasolul.
(9) Jooksval aastal võetakse lapsi lasteaeda vaba koha tekkimisel või ajutiselt (üks kalendriaasta) äraoleva lapse
asemele vastavalt antud gruppi kuuluvate laste järjekorrale.
(10) Lapse vastuvõtmisel lasteaeda esitab vanem järgmised dokumendid:
1. vajadusel kirjaliku informatsiooni lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest;
2. sobitusrühma puhul nõustamiskomisjoni otsuse.
(11) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis puudutavad lasteaia muude kulude vanema
poolt kaetava osa määra, lapse toidukulu päevamaksumust ja nende tasumise korda.
§ 5. Lepingu sõlmimine
Lapse lasteaiakoha kasutamise, poolte õiguste ja kohustuste kohta sõlmitakse vastav leping.
§ 6. Lasteaiast väljaarvamine
(1) Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub:
1. vanema avalduse alusel, mis esitatakse hiljemalt kaks (2) nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse
lapse lasteaiast lahkumise aeg;
2. koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooli minekul;
3. direktor ühepoolse otsuse alusel, kui:
3.1 laps on lasteaiast puudunud teadmata põhjusel üle ühe kuu;
3.2 on maksmata enam kui 2 kuu lasteaiatasu;
3.3 vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda.
(2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast
väljaarvamise kuupäevani.
(3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel direktor ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast järgneva kuu
01. kuupäeval, millest direktor teavitab vanemat kirjalikult vähemalt viisteist (15) päeva ette.
(4) Vanemal on õigus esitada Linnavalitsusele lapse lasteaiast väljaarvamise otsuse kohta pretensioon kümne
(10) päeva jooksul otsuse jõustumisest. Linnavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe (1) kuu jooksul selle
saabumisest.
§ 7. Rakendussätted
(1) [Käesolevast määrusest välja jäetud]
(2) Määrus jõustub 01.09.2010.
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