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uÄÄnus

Paide linna lasteaeda laste
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Paide 8. aprill 20t9 nr 5

Mtiärus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse $ 15 lõike 4 alusel.

$ 1. Ütasetted
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse Paide linna lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste
vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.
(2) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise tingimused on reguleeritud
koolieelse lasteasutuse seadusega.

$ 2. Lasteaeda koha taotlemine
(1) Lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) esitab lasteaeda koha taotlemiseks vormikohase
avalduse (avalduse vonn mžiäruse lisa) Paide Linnavalitsusele.
(2) Avalduste esitamise ajalises järjekorras koostatakse lasteaiakoha taotlejatest nimekiri.
(3) Uueks õppeaastaks komplekteeritakse rühmad saabunud avalduste alusel. Koha saamisest
teavitab lasteaia direktor lapsevanemat kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 30.
aprilliks. Lapsevanemal on kohustus peale teate saamist seitsme päevajooksul anda tagasisidet,
kas ta võtab koha vastu või loobub.
(a) Kui lapsevanem ei ole oma otsusest teada andnud, on Paide Linnavalitsusel õigus laps
kohataotlej ate j ärj ekonast kustutada.

$ 3. Lapse lasteaeda vastuvõtmine
(1) Vaba koha tekkimisel võetakse laps järjekona alusel lasteaeda kogu õppeaasta kestel.
(2) Direktor annab lapse vastuvõtmise kohta käskkirja ja teavitab vastuvõtmisest lapsevanemat.
(3) Paide Linnavalitsuse lastekaitse spetsialisti juhtumipõhise menetluse raames on
juhtumiplaani alusel võimalik lapsi vastu võtta lasteaeda erandkorras väljaspool järjekorda.

$ 4. Lasteaiast väljaarvamine
Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja kui:
1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast vähemalt kaks nädalat
enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega;
2) laps asub täitma koolikohustust.

$ 5. Määruste kehtetuks tunnistamine ja rakendamine
(1) Roosna-Alliku Vallavalitsuse 12.0l.20l1 miiiirus nr l ,,Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt
välj aarvamise kord" tunnistatakse kehtetuks.
(2) Paide Vallavalitsuse 23.09.2013 määrus nr 3 ,,Paide valla koolieelsesse lasteasutusse
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" tunnistatakse kehtetuks.



(3) Paide Linnavalitsuse 02.12.2013 miiiirus nr 13 ,,Paide linna lasteaedadesse laste vasfuvõtu
ja sealt väljaarvamise kord" tunnistatakse kehtetuks.
(4) Lõigetes 1-3 nimetatud miižiruste alusel vastuvõetud haldusaktid kehtivad kuni kehtetuks
tunnistamiseni või kehtivuse lõppemiseni.
(5) Eelmise korra alusel esitatud avaldused menetletakse uue korra järgi ja vastuolude konal
rakendatakse taotlej ale soodsamaid tingimusi.

$ 6. Määruse jõustumine
Mžiiirus jõusfub kolmandal päeval piirast fuigi Teatajas avaldamist.

Priit Vžirk
Linnapea Nellika Valder

Linnasekretär
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,,Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu
ja sealt väljaarvamise korra" juurde

AVALDUS
lasteaiakoha taotlemise kohta

1. LAPSE ANDMED
Lapse ees- ja perekonnanimi

Lapse isikukood
Lapse rahvastikuregistri j ärgne elukoht

2, SEADUSLIKU ESINDAJA/TE ANDMED'
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood
Rahvastikuregistri j ärgne elukoht
Elukoht (kui erineb rahvastikuregistri
jtirgsest)

Kontaktandmed (tel efon, e -po st)

Töökoha asukoht (vald, linn)2

3. Palun võtta minu laps lasteaeda alates

4, Palun mrirkida kolm eelistust numbritegat,2 ja3:

..... Sookure Lasteaed

. .... PAIde lasteaed (Kastani tn)

. .... PAIde lasteaed (Tallinna tn)

..... Roosna-Alliku lasteaed Hellik

..... Viisu Lasteaed

..... Tarbja Lasteaed-Kool, (Tarbjal)

. . ... Tarbja Lasteaed-Kool, (Sargveres)

Kinnitan, et avalduses esitatud andmed vastavad tegelikkusele.
olen tutvunud kehtiva Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise

korraga.

(seadusliku esindaja nimi, kuupäev ja allkiri)a

l Mitme seadusliku esindaja olemasolul lisada mõlema esindaja kontaktandmed.
2 Märkida, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Paide linn'
3 Markida kuupäev, kuu ja aasta.
a Taotluse digitaalsel allkirjastamisel lisada allkirja kohale ,,(allkirjastatud digitaalselt)"
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