Kinnitatud Kullamaa Lasteaia
direktori käskkirjaga 31.08.2015

KULLAMAA LASTEAIA KODUKORD

1.Üldsätted
1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest
õigusaktidest.
1.2.Kodukord on avalikustatud Kullamaa valla kodulehel ja on lasteaias
paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3.Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks
kohustuslik.
1.4.Lasteaed on avatud 7.00 – 18.30 igal tööpäeval. Järgnevatel riigi- ja
rahvuspühade eelsetel tööpäevadel on tööaeg lühendatud 3 tunni võrra:
01.jaanuar – Uusasta; 24.veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev; 23.juuni –
Võidupüha; 25.detsember – esimene jõulupüha.
2.Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1.Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja
viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
Ootame last lasteaeda hiljemalt kella 8.45-ks. Hilisemal tulekul teatab
lapsevanem sellest lasteaeda helistades (5268344 või 4775757).
2.2.Lapsevanem annab hommikul lapse isiklikult õpetajale või õpetaja abile üle
ja järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3.Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt
tutvustatud ja volitatud täiskasvanule ja lapsevanema avalduse alusel ning omal
vastutusel ka kooliskäivale õele või vennale.
2.4.Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal
kohustus sellest teavitada rühma töötajat.
3.Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1.Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist
tulenevatest eritingimustest, mille alusel kohandatakse võimaluse korral oma
tegevust.
3.2.Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda
või teiste tervist.
3.3.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Erandjuhul (nt. suhkruhaigele) on
lubatud.
3.4.Lapse haigestumisest nakkushaigusesse palume teavitada lasteaeda.

3.5.Lapse haigestumisel lasteaias võtab lasteaia töötaja ühendust lapsevanemaga
ja kutsub vajadusel kiirabi.
3.6. Lapse riietus on mugav ja puhas, varustatud nimega.
3.7. Lapsel on kaasas kamm, taskurätid (ka õueriiete taskus), libisemiskindla
tallaga vahetusjalatsid, magamisriided.
3.8. Õues viibimiseks on lapsel vahetusriided ja –kindad, ilmaoludega sobivad
jalatsid, ka suvisel ajal on vajalik peakate.
3.9. Esmaspäeviti võib lapsel lasteaias olla kaasas oma isiklik mänguasi
tingimusel, et lapsevanem ei pahanda selle katki- või kaotsimineku korral.
3.10. Nakkushaiguste perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda,
järgides Terviseameti nõudeid.
4.Turvalisus
4.1.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille suurus ja viimistlus ning
materjalid vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.
4.2. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad
rühma töötajate ja laste suhtarvud koolieelses seaduses sätestatud piirnormidele.
4.3.Õppekäigu ajal väljas liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.4.Lasteaia õueala on mootorsõidukitele suletud, va. lasteaeda teenindavad
transpordivahendid.
4.5.Lapsevanemad jätavad auto lasteaia parklasse.
4.6.Lasteaeda ei tooda kaasa lastele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid
mänguasju.
4.7. Jalgrattaga lasteaeda tulles on lapsel peas kiiver.
4.8.Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud teavitama lasteasutuse
direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust
ohustavatest olukordadest.
5. Lasteaiatasu
5.1.Lasteaiatasu on 10 eurot kuus üksteist kuud aastas.
5.2.Lapsevanem tasub lasteaiamaksu hiljemalt jooksva kuu lõpuks Kullamaa
valla arveldusarvele SEB Ühispangas. a/a 10602002426009.

