
KINNITATUD 

Retla-Kabala Kooli hoolekogu 

11. detsembri 2019 

otsusega nr 5 

 

Retla-Kabala Kool, lasteaia kodukord 

 

1. Üldsätted 

1. 1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest. 

1. 2 Kodukord on avalikustatud Retla-Kabala Kooli veebilehel, lasteaedade infosüsteemis 

ELIIS ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav. 

1. 3 Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

1. 4 Kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide 

muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu või juhtkonna ettepanekutega 

ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega. 

 

2. Lasteaiakoha kasutamine, lasteaiakoha eest tasumine. 

2. 1 Lasteaed on avatud kell 7.00-17.30. Puhkepäevadel ja riigipühadel on lasteaed suletud. 

2. 2 Vanem toob lapse lasteaeda ja viib sealt ära temale sobival ajal lasteaia tegevus- ja 

päevakava järgides kuid mitte hiljem kui 9.00. Soovitavalt tuleb vanem lapsele järele 15 

minutit enne sulgemist. 

2. 3 Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu 

rühma töötajalt. 

2. 4 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja 

volitatud täiskasvanud esindajatele. 

2. 5 Eriolukordades kui vanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest 

teavitada rühma töötajat. 

2. 6 Rühma töötajal on õigus keelduda last üle andmast vanema poolt eelnevalt teavitamata 

isikutele ja narko- või alkoholijoobe tunnustega isikutele. 

2. 7 Vanem teavitab rühma töötajat, kui laps haigestub, või muul põhjusel ei tule lasteaeda, 

või puudunud laps tuleb lasteaeda tagasi, hiljemalt kella 7.30-ks. 

2. 8 Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalemistasu, toitlustamistasu) tähtaegselt, 

vastavalt esitatud arvele. 

2. 9 Vanem esitab oma kontaktandmed lasteaiale elektroonilise keskkonna ELIIS kaudu 

kohe kui laps hakkab lasteaias käima ning oma kontaktandmete muutumisest kohe kui 



need on muutunud. Lasteaed ei võta vastutust kui vanem ei ole esitatud kontaktandmetel 

kättesaadav. 

 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

3. 1 Lasteaed kohustub tegutsema parimate kavatsustega lapse ja tema tervise huvides ning 

toetama last tema arengus. 

3. 2 Vanem teeb lasteaiaga igakülgset koostööd, osaleb koosolekutel, nõupidamistel ja 

arenguvestlustel ning küsib teavet lapse arengu ja käitumise kohta, individuaalselt, 

rühma töötajatelt. 

3. 3 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist 

tulenevatest eritingimustest, mille alusel kohandatakse võimaluse korral menüüd, 

päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. 

3. 4 Lasteaeda ei lubata last kui tema terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste 

tervist. 

3. 5 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal 

ning teavitab lapse haigestumisest vanemat. Vanem kohustub võimalikult kiiresti lapsele 

järele tulema. 

3. 6 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi 

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

esmaabi. 

3. 7 Lasteaias ei anta lastele ravimeid. Kroonilise terviseprobleemi korral võib erandjuhul 

anda ravimeid arsti määratud annuses vanema kirjaliku avalduse alusel, üksnes vanema 

vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaia töötajatega. 

3. 8 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. 

Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias 

rakendatakse Terviseameti juhiseid. 

3. 9 Lapse riietus ja jalanõud on terved, puhtad, vastavad ilmastikuoludele  ning varustatud 

lapse nimega. Riietel ei tohi olla ohtlikke detaile nt pikki nööre ja salle vmt.  

3. 10 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks kui riided saavad märjaks või määrduvad. 

3. 11 Laps on varustatud isiklike hügieenivahenditega (kamm, taskurätid, hambahari, juuste 

kinnitamise vahendid neil, kellel on pikad juuksed jne). 

3. 12 Lapsel on liikumistegevuse ajal nõutav spordiriietus (T-särk ja lühikesed püksid või 

retuusid) ning ujulas ujumisriided, ujumismüts, pesemisvahendid. 

 

4. Turvalisuse tagamine 



4. 1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, 

turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loov- ja liikumistegevusi. 

4. 2 Lasteaias ollakse kõikide laste, töötajate, vanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja 

viisakad. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis lahendamine laste, vanemate ja 

kolleegide ees on keelatud. 

4. 3 Lapsed, vanemad ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat, 

õppealajuhatajat ja/või direktorit laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust 

ohustavatest olukordadest. 

4. 4 Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja 

meetmete rakendamine toimub vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile. 

4. 5 Lasteaia töötaja teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat avastatud ilmsetest 

vägivalla ja/või väärkohtlemise tunnustest. 

4. 6 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt rühma töötaja teadmata ning 

võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud. 

4. 7 Vanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel aiavärava ja lukustavad selle riiviga, et 

tagada õuealal viibivate laste turvalisus. 

4. 8 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või 

õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, 

lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta. 

4. 9 Väljasõidule minnes esitab selle korraldaja direktorile kinnitamiseks osalejate nimekirja, 

kaasas peavad olema vanemate kontaktandmed.  

4. 10 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste 

rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid kuid mitte vähem kui kaks. 

4. 11 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne 

lapsega lasteaia ruumidesse, tagab teine õue jäänud töötaja laste turvalisuse. 

4. 12 Laste puhkeajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja. 

4. 13 Laste ujulasse viimisel on kaasas kaks täiskasvanut. 

4. 14 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud 

reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või 

purunemise eest. 

4. 15 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivallale õhutavaid mänguasju. 

 


