KODUKORD

Kinnitatud ped nõuk poolt 18.03.2010. a
protokoll nr . 5

1.Lasteaed on avatud tööpäeviti 07.00-18.00.
2.Laps saabub lasteaeda hiljemalt kell 8.30 (muu aja vajaduse saab kokku leppida rühmaõpetajaga).
3.Lapsevanem saadab hommikul lapse rühmatuppa ja õhtul tuleb ise järele.
Laps tuuakse ja viiakse oma rühma välisukse kaudu.
Üksinda last koju ei lubata, ka alkoholijoobes vanemale pole õigus last usaldada.
Koolieelikute rühmas võib laps iseseisvalt lasteaeda tulla ja minna lapsevanema avalduse alusel.
Lapsevanema avaldus on vajalik ka bussiga saabuvate ja lahkuvate laste puhul ning juhul, kui lapse
toob lasteaeda või viib koju alaealine õde/vend ( või pereväline inimene).
Kui lapsele pole 18.00 järgi tuldud, pöördub õpetaja lastekaitsespetsialisti poole.
4.Laps tuleb lasteaeda korrektse välimusega.
5.Lapsel on lasteaias vajalikud eraldi toa- ja õueriided, jalanõud (vastavalt ilmastikule), riided
magamiseks, nooremates rühmades vahetuspesu.
Isiklikud asjad peavad olema märgistatud.
Lasteaias ei ole võimalik õues märgunud riideid kuivatada, seepärast on sügis-talvisel perioodil
vajalikud vahetusriided.
6.Lasteaed ei vastuta laste isiklike mänguasjade, rataste, kelkude, suuskade jmt eest. Kokkuleppel
rühmaõpetajaga võib neid kaasa võtta. Jalgrattaga sõitmiseks lasteaias on kohustuslik kiiver.
7.Haiget last lasteaeda tuua ei või.
Kõikidest terviseprobleemidest, kroonilistest haigustest, teavitada rühmaõpetajat.
Juhul, kui laps haigestub lasteaias, teatatakse sellest koheselt lapsevanemale.
8.Kui lapse lasteaiast puudumisest teatatakse päev ette, siis on võimalik toidupäeva tasust
puudumise päeval vabastada. Iga kuu algul teatada ka graafikujärgsed puudumised.
Lasteaiale vajalikud korrastustööd tehakse arengukavale ja KOV- i võimalustele vastavalt.
9.Lapsevanema poolt kaetavad igakuised kulud koosnevad:
kohamaks 190.-kr ; toidupäeva maksumus 16.- kr.
Maksuteate saab lapsevanem rühmaõpetajalt kuu teisest nädalast. Kohamaks ja õppevahendite maks
tasutakse iga kuu, ka siis kui laps on puudunud.
Tasu makstakse panka iga kuu enne 20. kuupäeva. Majanduslike raskuste puhul esitada avaldus
valla sotsiaalosakonda toetuse saamiseks. Kahe kuu pikkuse maksuvõla puhul on lasteaia hoolekogu
otsusel lasteaia juhatajal õigus kuni võlgade likvideerimiseni last lasteaeda mitte lubada,
lasteaiaga ühenduse mittevõtmisel laps lasteaiast välja arvata.
10.Igal rühmal on oma:
kava õppe-ja kasvatustegevuseks;
päevakava, mis kindlustab laste eale vastava päevarütmi;
soovitused, erinõudmised, üritused, ettevõtmised kodu ja rühma koostööks.
11.lapsevanemal on õigus:
valida lapsele sobivad söögikorrad;
tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
teha ettepanekuid lasteaia juhtkonnale, hoolekogule laste arenguks vajalike
tingimuste loomiseks, aidates ise kaasa nende kujunemisele.
Lapsevanem pöördub kõigi lasteaia elu puudutavate küsimuste-, ettepanekute- ja probleemidega
kõigepealt oma rühma õpetajate või juhataja poole.
12.Lasteaia töötajatel on vaikimiskohustus lapselt tema perekonnast saadud teabe kohta.

