
KEHTESTATUD 

Direktori 07.05.2018 

Käskkirjaga nr 1-4/4 

 

TARBJA  LASTEAED – KOOLI KODUKORD 

 

1. ÜLDOSA 

1.1. Tarbja Lasteaed-Koolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, 

nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus, käesolev kodukord ning 

erinevad väljatöötatud kooli õigusaktid. 

1.2. Kodukorras lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest 

eetika-, moraali- ja käitumisnormidest. 

1.3.  Kooli kodukorra kehtestab direktor ning selle täitmine on õpilastele ja 

koolitöötajatele kohustuslik. 

1.4.  Kooli kodukord ja selle muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ning esitatakse 

enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule. 

1.5. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja 

õpetajate puhketoas inforiiulis.  

 

2. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Koolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud 

õigusaktid, kooli põhikiri ja kooli kodukord. 

 

Õpilaste õigused: 

2.1. Moodustada koolis õpilasesindus 

2.2.  saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet 

õppimisvõimaluste kohta; 

2.3. osaleda koolides pakutavates ringides. 

2.4.  saada esmaabi; 

2.5.  saada igakülgset õpiabi arenguks ja eneseteostuseks; 

2.6. saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt või õpetajalt; 

2.7.   avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parendamiseks. 

 

 

 



Õpilased kohustuvad: 

2.8. täitma koolikohustust, valmistuma ning osa võtma õppekavas ette nähtud 

õppetundidest, õigeaegselt sooritama õppeülesanded (kodu- ja kontrolltööd, eksamid, 

arvestused jne); 

2.9. osalema õppetöös vastavalt kehtivale õppekorraldusele ja suhtuma õppetöösse 

kohusetundlikult - valmistuma igaks õppetunniks, võtma kaasa kõik koolipäevaks 

vajalikud õppetarbed, mitte häirima klassikaaslaste ega õpetajate tööd, osalema tunnis 

aktiivselt, tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluma õpetajalt luba; 

2.10.  täitma kooli kodukorda; 

2.11. suhtuma kõikidesse inimestesse lugupidavalt, väärikalt ja heatahtlikult ning 

järgima üldtunnustatud käitumisnorme; 

2.12. kasutama õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende 

otstarbele, hoidma kooli kasutuses olevat vara; 

2.13. teatama kõikidest vägivallajuhtumitest viivitamatult klassijuhatajale, 

õpetajatele või kooli direktorile; 

2.14. kandma kooli kodukorraga sätestatud riietust ja vahetusjalatseid, vastutama 

oma isiklike asjade eest. Üldkasutatavatesse ruumidesse jäetud esemete eest kool ei 

vastuta. 

 

3. ÕPILASTE KÄITUMINE 

 

3.1. Kooli sisenedes jätan üleriided garderoobi ja vahetan jalatsid.  Vahetusjalanõud 

on tervislikud ja aitavad hoida põranda puhta. 

3.2. Dressid on spordiriided ja muul ajal ma neid koolis ei kanna. 

3.3. Jälgin, et minu riided oleksid korralikult nagis ja jalanõud rivis. 

3.4. Olen alati viisakas nii kaasõpilaste, õpetajate kui kõigi teiste koolis viibijate 

vastu. 

3.5. Tundi lähen alati õigeaegselt, kella helisedes. 

3.6. Mul on kaasas kõik tööks vajalikud koolitarbed. 

3.7. Võtan osa kõigist tunniplaanis olevatest tundidest ja ülekoolilistest üritustest. 

3.8. Enne tundide lõppu lahkumise vajadusest teavitan oma õpetajat ja esitan 

vanema kirjaliku teatise põhjuste kohta. 

3.9. Tunnis töötan kaasa, täidan õpetaja korraldusi. 

3.10. Mobiiltelefoni kasutan ainult helistamiseks ja ainult vahetunni ajal, tunnis on 

telefon hääletu. 

3.11. Koolikell annab märku tunni lõppemisest, loa vahetundi minemiseks annab 

õpetaja. 



3.12. Vahetunnis liigun rahulikult kõndides ja räägin mõõduka häälega, hoidun 

rüselustest. 

3.13. Vahetunnis allun korrapidaja-õpetaja ja korrapidaja-õpilase korraldustele. 

3.14. Sooja ja kuiva ilmaga võin vahetunni ajal olla õues, kuid ei lahku kooli 

territooriumilt. 

3.15. Tualettruumi kasutan ainult selleks mõeldud otstarbel, asjatult sinna ei 

koguneta. 

3.16. Pean meeles, et pingid on istumiseks, mitte turnimiseks. 

3.17. Tean, et suitsetamine on kahjulik nii mulle kui mu kaaslasele ja ropendamine 

on ebaviisakas – KOOLI  TERRITOORIUMIL  KEELATUD! 

3.18. Tean, et minu poolt pahatahtlikult lõhutud kooli vara tuleb minu vanematel 

hüvitada. 

3.19. Austan ja hoian enda ja teiste asju. 

3.20. Täidan mulle antud ülesandeid ausalt, korrektselt ja ettenähtud ajaks. 

3.21. Hoian oma kooli head nime. 

 

 

SUHTLEMISE  ALUSEKS  ON  VASTASTIKUNE  AUSTUS  JA  LUGUPIDAMINE. 

TEE  TEISTELE  AINULT SEDA,  MIDA  SA TAHAD,   ET  SULLE  TEHAKSE. 

 

 

4. ÕPIKUTE JA TÖÖVIHIKUTE KASUTAMISE JA TAGASTAMISE KORD 

 

4.1. Kooli õpetajad valivad kirjastuste poolt pakutavate õpikute seast sobivad ja 

õppenõukogus otsustatakse, milliseid õpikuid ja töövihikuid kool tellib. 

4.2.  Õpikud ja töövihikud on õpilastele tasuta kasutamiseks. 

4.3. Õpikud tagastatakse koolile enne suvevaheajale minekut viimasel koolinädalal 

4.4. Õpetaja ei anna õpilasele enne tunnistust, kui kõik koolile kuuluvad õpikud on 

tervena tagastatud. 

4.5. Õpilase poolt kaotatud või pahatahtlikult lõhutud õpikud ja töövihikud maksab 

lapsevanem kinni või asendab need samasugustega. 

 

 

5. KOOLI PÄEVAKAVA JA SELLEST TEAVITAMINE 

 

5.1. Kooli päevakava kehtestab direktor. 

5.2. Koolimaja uksed avatakse 7.15 ja koolimaja suletakse üldjuhul 17.00 

5.3. Kell 7.45 viib korrapidaja õpetaja õpilased sööklasse hommikuputru sööma 

5.4. Tunnid algavad kell 8.00, õppetunni pikkus on 45 minutit. Tunnid  toimuvad 

vastavalt tunniplaanile. Vahetund kestab 10 minutit, söögivahetund kestab 20 minutit. 

5.5. Klassiõpetaja või aineõpetaja vastutab õpilaste õigeaegse sööklasse jõudmise 

eest. 

5.6. Pikapäevarühma tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile. 



5.7. Õpiabi tunnid on märgitud tunniplaanis. 

5.8. Muudatused kooli õppetöös või tunniplaanis toimuvad direktori loal, 

suuremaid muudatusi kajastatakse ka kooli kodulehel. 

5.9. Kooli päevakavast teavitatakse õpilasi esimesel koolipäeval klassijuhataja 

tunnis. Iga klassi tunniplaan on väljas vastava klassi stendil ja kooli kodulehel.  

5.10. Muutustest tunniplaanis teavitatakse õpilasi, kes saavad teha parandused oma 

õpilaspäevikus. Muutused tunniplaanis kajastuvad ka kodulehel. 

5.11. Lapsevanemaid teavitatakse sügisesel lapsevanemate koosolekul kooli 

päevakavast ja sellega tutvumise võimalusest kodulehelt. 

 

 

6.  HINDAMINE JA SELLEST TEAVITAMINE 

 

6.1.  Kool teavitab õpilast ja vanemat hindamise korraldusest koolis ning õpilasele 

pandud hinnetest ja antud hinnangutest.  

6.2. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilasele klassijuhataja ja 

aineõpetajad. Teavitamise kord on sätestatud kooli kodukorras. 

6.3. Õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest informeeritakse lapsevanemat 

päeviku kaudu. 

6.4.  Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete 

kohta. 

6.5. Kool annab õpilasele tagasisidet õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta 

iganädalaselt suuliselt või kirjalikult  

6.6. Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras.  

6.7. Kooli hindamise põhimõtted  on täpsemalt välja toodud kooli õppekavas. 

 

7. ÕPILASE KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE JA ÕPPEST PUUDUMINE 

7.1. Õpilane täidab koolikohustust, võtab osa kõigist  õppekavas määratletud 

tundidest, täidab õpiülesandeid ning omandab teadmisi ja oskusi oma võimete 

kohaselt. 

7.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest 

puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: 

7.2.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 

7.2.2.  läbimatu koolitee või vääramatu jõud, mille puhul on õppest puudumine 

põhjendatud; 

7.2.3. olulised perekondlikud põhjused; 

7.2.4. kooli esindamisega seotud põhjused. 



7.3.  Õppetöö ajal reisimine on erandjuhus, mille toimumise ajaks lepitakse kooliga 

kokku õpilase poolt esitatavate tööde ja vastamise tingimused. 

7.4.  Iga klassiõpetaja peab arvestust õpilaste puudumiste kohta, vastav märge 

tehakse klassipäevikusse . 

7.5.  Kui klassiõpetajal on tekkinud põhjendatud kahtlused, et õpilase puudumise 

põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt 

täiendavaid selgitusi. 

7.6.  Lapsevanem on kohustatud teavitama klassiõpetajat ja tugiisikut (olemasolul) 

oma lapse puuduma jäämisest esimesel võimalusel kas telefoni või meili teel. 

7.7. Kui lapsevanem ei ole kooli teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust 

lapsevanemaga lapse puuduma jäämise teisel päeval, teavitab õpilase puudumisest, 

selgitab välja puudumise põhjuse. 

7.8. põhjuseta puudumise korral rakendatavad meetmed:  

  klassijuhataja vestleb õpilasega koolikohustuse täitmisest ja informeerib õpilast 

ja lapsevanemat võimalikest kooli poolt rakendatavatest mõjutusmeetmetest. 

 klassijuhataja vestleb õpilase ja lapsevanemaga koolikohustuse täitmisest. 

Osapooli teavitatakse võimalikest kooli või omavalitsuse poolt rakendatavatest 

mõjutusvahenditest, mis on reguleeritud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ 

§36 alusel 

 Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu 

kontakti saada lapsevanemaga ja puudumise põhjust välja selgitada, teavitab 

kool   järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset linna- 

või vallavalitsust. 

 Kui kooli poolt rakendatavad meetmed ei ole mõju avaldanud ja õpilane on 

koolist põhjuseta puudunud ühe õppeveerandi jooksul rohkem kui 20% 

õppetundidest, esitab kool kohalikule omavalitsusele kirjaliku taotluse, et linna 

sotsiaaltöö spetsialist saaks probleemiga edasi tegeleda. 

 Põhjuseta puudumised kantakse veerandi lõpus õpilase klassitunnistusele EHIS 

süsteemi. 

 

 

8. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE, TUGI - JA MÕJUTUSMEETMETE 

RAKENDAMISE KORD 

 

8.1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse õpilasi, kelle klassi 

lõputunnistusel on aastahinded  ainult viied, „Heade õpitulemuste eest“ tunnustatakse 

õpilasi, kelle klassi lõputunnistusel on neljad ja viied. Kiituskirjaga «Väga heade 

tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse õpilasi, kellel on üksikutes 

õppeainetes väga head tulemused. 

8.2. Tunnustatud õpilaste nimed avalikustatakse kooli kodulehel. 



8.3. Noomitust avaldatakse õpilasele, kes käitub ebaväärikalt õpetajate või 

kaasõpilaste suhtes ja kahjustab oma käitumise või tegudega kooli mainet. 

8.4. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamise eesmärgiks on mõjutada õpilast käituma 

kooli kodukorrale vastavalt ning teistest lugupidavalt. 

8.5. Enne tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamist kuulatakse ära õpilase selgitused 

ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. 

8.6. Tugi– ja mõjutusmeetmeid rakendatakse lähtuvalt „Põhikooli– ja 

gümnaasiumiseadus“ kehtestatust. 

 

 

9. ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST 

TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, NEILE 

REAGEERIMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE, NENDE JUHTUMITE 

ENNETAMISE, LAHENDAMISE NING JÄRELEVALVE MEETME 

RAKENDAMISE KORD (Paide vallavolikogu 30.05.2013 protokoll 5) 

 

9.1. Õpilaste vägivalla ennetamiseks ja turvalisuse tagamiseks on vahetundides 

rakendatud õpetajate korrapidamine koolimaja  koridorides ja sööklas. 

9.2. Õpilasel on keelatud kooli territooriumil omada, tarbida ja levitada 

alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi aineid. 

9.3.  Õpilane ei tekita koolis ja kooli territooriumil ohtlikke olukordi endale ja 

teistele isikutele. 

9.4.  Kooli on keelatud võtta tuli- ja külmrelvi, minilaserit, tulemasinat, tuletikke ja 

muid vahendeid, millega võib tekitada tervisekahjustuse või materiaalse kahju. 

9.5.  Koolis on keelatud kasutada füüsilist ja vaimset vägivalda.  

9.6. Kool ei vastuta riidehoidu jäetud esemete eest. 

9.7. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast 

teavitatakse viivitamatult kohalviibivat õpetajat või koolitöötajat, kes omakorda 

teavitab klassijuhatajat või direktorit. 

9.8. Direktor  teavitab nimetatud olukorrast õpilase vanemat. Vajadusel teavitab 

direktor vastavat ametiasutust ja korrakaitseorganit ning kutsub kohale arstiabi. 

9.9. Süüteo avastamisel kutsub direktor  kohale korrakaitseorgani ning vajadusel 

teavitab süüteost ja selle toimepannud isikutest linnavalitsust jt pädevaid ametiasutusi, 

kes tegelevad süüteo toimepannud isikuga edasi vastavalt oma pädevusele. 

9.10. Direktor  võtab kodukorra vastavate punktide  nimetatud olukorra põhjustanud 

juhtumis osalenud isikutelt ning pealtnägijatelt suulised või kirjalikud seletused ning 

selgitab välja juhtumiga seotud asjaolud järgides järgmist korda:  

9.10.1.  suulise seletuse võtmise kohta koostab direktor  kirjaliku protokolli, kus 

märgitakse seletuse andmise ja juhtumi toimumise kuupäevad seletuse andnud 

isiku ja pealtnägijate andmed ning kirjeldatakse juhtumi sisu (Lisa 1); 



9.10.2. kirjaliku seletuse puhul esitab selle andja direktorile  kirjaliku seletuse, kus 

märgitakse seletuse andmise ja juhtumi toimumise kuupäevad, seletuse andnud 

isiku andmed ning kirjeldatakse juhtumi sisu; 

9.10.3. protokolli juurde lisatakse juhtumi asjaolusid tõestavad dokumendid ja 

vajadusel ka asitõendid. 

9.11. Õpilaselt suulise või kirjaliku seletuse võtmisest teavitab direktor õpilase 

vanemat. Vanemal on õigus tutvuda õpilaselt võetud seletuse ja väljaselgitatud 

juhtumi asjaolude kohta koostatud dokumentidega. 

9.12. Kodukorra pahatahtlik ja korduv rikkumine mõjutab õpilase käitumise hinnet. 

9.13.  Ametliku päringu alusel esitab direktor korrakaitseorganitele ja teistele 

pädevatele ametiasutustele nende poolt küsitud dokumendid ja andmed, järgides 

isikukaitseandmete seaduses sätestatud nõudeid. 

9.14.  Õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimisel on 

õpilasel õigus igal ajal pöörduda õpetaja, sotsiaalpedagoogi või direktori  poole. 

Nimetatud olukordade ennetamiseks kasutab kool ka muid kodukorras või põhikooli- 

ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tugi- või mõjutusmeetmeid. 

9.15. Lasteaialaste turvalisuse eest vastutavad rühmaõpetajad kogu lapse lasteaias 

viibimise ajal. 

 

10.  KOOLI HOONEST VÕI TERRITOOIUMILT SISSE- JA VÄLJALIIKUMISE 

KONTROLLIMISE NING ÕPILASE KOOLIHOONEST VÕI 

TERRITOORIUMILT VÄLJALIIKUMISE PIIRAMISE RAKENDAMISE KORD 

(kooli pidaja kooskõlastus 30.05.2013 protokoll nr 5) 

10.1. Kooli õppeprotsessi mittepuutuv isik kooskõlastab oma viibimise kooli hoones 

või territooriumil kooli juhtkonnaga. 

10.2. Kooli hoones või territooriumil üldtunnustatud käitumisnorme eiravast isikust 

teavitatakse viivitamatult kooli juhtkonna liikmeid. 

10.3. Õpilaste turvalisuse tagamiseks koolipäeva jooksul ei ole õpilasel lubatud kooli 

territooriumilt tundide ja vahetundide ajal lahkumine klassijuhatajalt või aineõpetajalt 

luba küsimata. 

 

11. JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMISE KORD 

11.1. Ohu ja korrarikkumise väljaselgitamiseks ning tõrjumiseks või kõrvaldamiseks 

võib koolis kasutada toimuva jälgimiseks pilti  salvestavat jälgimisseadmestikku. 



11.2. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse kaks nädalat salvestamise päevast 

arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis. 

11.3. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse ruumide ustel, kus 

jälgimisseadmestik on paigutatud, teabekleebist, millel musta värviga videokaamera 

kujutis või sõna „VIDEOVALVE“ . 

11.4. Juurdepääsuõigus salvestisele on direktoril ja majandusjuhatajal 

11.5. Direktor kinnitab oma allkirjaga iga kord salvestiste vaatamised (kui on 

vaadatud), mis on jooksvalt fikseeritud vastavas tabelis ja kuhu on märgitud salvestise 

vaatamise aeg, vajadus ja vaataja. (LISA 2) 

 

 

12. LASTEAIA  KODUKORD JA  PÄEVAKAVA 

 

12.1. Lasteaia ja lapsevanemate vahel sõlmitakse lapse esmakordsel lasteaia 

nimekirja võtmisel kohakasutamise leping. 

12.2. Lapsed tuuakse lasteaeda hiljemalt 8.30-ks, hilinemisest tuleb informeerida 

rühmaõpetajat. 

12.3. Lapse toob lasteaeda ja viib koju lapsevanem. Rühmaõpetajat tuleb eelnevalt 

informeerida, kui lapsele tuleb järgi keegi kolmas isik. 

12.4. Rühmaõpetajal pole õigust saata lapsi üksi bussiga koju. 

12.5. Rühmaõpetaja peab olema teadlik, kui lapsele tullakse järele lõuna ajal (laps ei 

lähe lõunauinakule). 

12.6. Palume rühmaõpetajat informeerida lapse haigestumisest, kindlasti palume 

teatada haigestumisest nakkushaigusesse. 

12.7. Kui lapsel on lasteaias tugiisik, siis peab lapsevanem lapse puudumisest 

tugiisikut teavitama. 

12.8. Rühmaõpetajal ei ole lubatud lasteaeda võtta last, kellel on ilmselged 

haigustunnused: köha, nohu, palavik, lööve nahal, kõht lahti, silmapõletik. KA KÖHA 

JA NOHU ON HAIGUSED, mis kanduvad lapselt lapsele ja vajavad kodust ravi. 

12.9. Kui laps on allergiline, siis lapsevanem toob lasteaeda sellekohase tõendi ja 

teavitab rühmaõpetajaid lapsele allergiat tekitavatest asjaoludest, et saaksime neid 

lasteaias vältida. 

12.10. Rühmaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud 

(külmetushaiguste) ravimeid ega luba ka lapsel neid ise võtta. Haige laps on kodus. 

12.11. Kõik nelja-aastased ja vanemad lapsed käivad lasteaias ujumistundides 

vastavalt kehtestatud päevakavale. Selleks tagab lapsevanem lapsele ujumise päeval 

vajalikud vahendid (ujumisriided, kätised, ujumismütsi, rätiku ja pesemisvahendid). 

Erandjuhul on laps vabastatud ujumisest peale pikaajalist haigust (kopsupõletik, 

kõrvapõletik). 

12.12. Kui laps haigestub lasteaias (palavik, kõhulahtisus või muu äge haiguspuhang) 

võetakse koheselt kontakti lapsevanemaga ning lapsevanem on kohustatud esimesel 

võimalusel haige lapse koju viima. 



12.13. Kui õpetaja märkab lapsel algavat köha-nohu või muid lapse võimalikule 

haigestumisele viitavaid tunnuseid, siis sellest teavitatakse lapsevanemat, kui ta  

lapsele järgi tuleb. 

12.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta kodust mänguasju vastavalt rühmas 

kehtestatud reeglitele. 

12.15. Rühmaõpetajad ei vastuta kaduma või katki läinud koduse mänguasja eest. 

12.16. Lasteaias lapse poolt pahatahtlikult lõhutud mänguasja asendab lapsevanem 

samaväärsega. 

12.17. Lapsel peavad olema lasteaias lapsele parajad, puhtad ja terved siseriided ja 

jalanõud ning terved ja lapsele parajad õueriided VASTAVALT ILMASTIKULE, mida 

saab jätta lasteaeda ööseks kuivama. Lapsel on isiklik kamm ja taskurätik. 

12.18. Jalgrattaga on lubatud lasteaias sõita ainult kiivriga. 

12.19. Jalgrattaid/tõukerattaid/kelke lasteaed ei hoiusta – kõik kodust toodud 

vahendid lähevad õhtul koju tagasi. 

12.20. Esmakordselt sõime tulev laps peab iseseisvalt kõndima, oskama süüa lusikaga 

ja jooma tassist. LUTID JA LUTIPUDELID JÄÄVAD KOJU! 

12.21. Sõime lapsel on potil käimine soovituslik. Kui lapsel on alles potil käimise 

õppimise aeg, siis peab vanem tagama piisava vahetusriiete tagavara lasteaias. 

12.22. Esmakordselt lasteaeda tuleval lapsel on soovituslik nädalane lasteaiaga 

harjumise periood. Esimesel  lasteaianädalal on lapse päeva pikkuseks mõni tund või 

maksimaalselt kuni lõunasöögini. Sellel ajal on laps lasteaias rühmaõpetaja soovitusel 

kas üksi või koos vanemaga. 

 

13. LAPSEVANEMATE POOLT KAETAVA OSALUSTASU JA TOIDURAHA 

ARVESTAMISE KORD 

13.1. Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaia osalustasu ja toiduraha möödunud 

kuu eest hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks raamatupidaja poolt esitatud arve 

alusel. 

13.2. Osalustasu makstakse alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest 

päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani. 

13.3. Osalustasu tuleb tasuga ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest. 

13.4. Osalustasu ei tasuta ühe kuu eest suvel, kui lasteaed on suletud (üldjuhul juuli). 

13.5. Makseraskuste tekkimisel on lapsevanem kohustatud sellest koheselt direktorit 

teavitama ja kokku leppima tasumise aja või maksegraafiku. 

13.6. Toiduraha tasub lapsevanem lapse lasteaias kohalkäidud päevade eest ja nende 

puudutud päevade eest, millest lasteaeda ei teavitata. 

13.7. Toidult arvatakse laps maha, kui lapsevanem teavitab lasteaeda lapse puuduma 

jäämisest. 

13.8. Puudumisest saab teavitada lasteaia kokka või rühmaõpetajaid iga rühma 

teadetetahvlil olevatel kontaktnumbritel. Teavitades lapse puuduma jäämisest hiljemalt 

8.30-ks, ei lähe toidupäev kirja. Peale 8.30 lapse puudumisest teavitamisel 

arvestatakse teavitamise päev toidupäevana ja puudumist loetakse alates järgmisest 



tööpäevast. Lasteaiale lapse puudumisest mitteteatamisel arvestatakse ka puudutud 

päevade eest toiduraha. 

13.9. Osalustasu ja toiduraha mittetasumisel arvel märgitud summas ja kuupäevaks, 

kaotab lapsevanem õiguse last lasteaeda tuua. Lapse võib lasteaeda tuua peale 

võlgnevuse tasumist. 

13.10. Osalustasu ja toiduraha maksmisest kinnipidamist jälgib direktor. 

13.11. Direktor arvab lapse nimekirjast välja, kui vanem ei ole tasunud võlgnevust 

kahe kuu jooksul alates võlgnevuse tekkimisest ja ei ole leppinud kokku ka tasumise 

graafikut. 

 

 

14. TURVALISUSE TAGAMINE 

 

14.1.   Turvalisust ohustavate olukordade ennetamine 

 

14.1.1  Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on 

ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise 

aktiivsuse edendamise võimalusi. 

14.1.2  Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade 

viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- 

ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. 

14.1.3 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on 

võimalikult palju ruumi mängimiseks. 

13.1.4  Lasteaias on rakendatud meetmed laste omavolilise lasteaia ruumidest ja 

territooriumilt väljapääsu tõkestamiseks. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia 

ruumidesse on keelatud.  

14.1. 5 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel laste turvalisuse 

tagamiseks lasteaia värava. 

14.1.6 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja. 

14.1.7  Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade 

lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

14.1.8  Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides. 

14.1.9  Lasteaia territooriumilt lahkudes peab rühmaga kaasas olema vähemalt kaks 

täiskasvanud saatjat. 

14.1.10  Laps ja täiskasvanu kannavad pimedal ajal helkurit. 

14.1.11 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda 

teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba. 

14.1.12 Lasteaia mänguväljakutel ei sõida lapsed ega täiskasvanud jalgrattaga. 

 

 

 

 



14.2. Lapse väärkohtlemine, juhtumitest teavitamine ja nende lahendamine 

14.2.1 Lasteaia töötajad teavitavad koheselt sotsiaalpedagoogi ja  direktorit kui on kahtlus, et 

lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või 

seksuaalse väärkohtlemise ohver.  

14.2.2 Direktor on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse 

kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, igast lapse vaimset või füüsilist heaolu 

kahjustavast teost või sellise teo kahtlusest. 

14.2.3  Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma 

töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust 

ohustavatest olukordadest ja juhtumitest. 

 

TARBJAL ON LASTEAED AVATUD KELLA 7.15 – 18.00 

 

SARGVERES ON LASTEAED AVATUD 7.15 - 17.45 

 

ILUSA ILMAGA ON LAPSED ÕUES KA ÕHTUL! 

 

 

ÕPETAJAGA RÄÄGITUD JA LAHENDAMATA JÄÄNUD KÜSIMUSTE VÕI 

PROBLEEMIDE KORRAL PALUN VÕTA ÜHENDUST DIREKTORIGA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISA 1 

 

 

Kooli kodukorrale 

KIRJALIK PROTOKOLL SUULISE SELETUSE VÕTMISE KOHTA 

Suulise seletuse võtja ________________________________________________________ 

(nimi, allkiri) 

Suulise seletuse andja ________________________________________________________ 

(nimi, allkiri) 

Pealtnägijate andmed ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Juhtumi toimumise aeg, kuupäev _______________________________________________ 

Juhtumi kirjeldus ja sisu  

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Seletuskirja juurde lisatud asitõendid, dokumendid  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISA 2 

 

Jrk.nr Aeg Sisu Vaataja nimi ja 

allkiri 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


