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C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaia kodukord 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, sellest tulenevatest õigusaktidest ja 

teistest lasteaia tegevust puudutavatest õigusaktidest. 

1.2. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal 

lasteaia infostendil. 

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

1.4. Pedagoogidel ja vanematel on ühine eesmärk: arendada ja kasvatada iga last vastavalt 

tema individuaalsetele võimetele. 

 

2. ÜLDINFO 

2.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.30 – 18.00. Lasteaed on  suletud riigipühadel. 

Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra.  

2.2. Lasteaia direktoril on vastavalt vajadusele õigus teha muudatusi töökorralduses 

(suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel, 

eriolukorras jne). 

2.3. Turvalisuse tagamiseks kasutatakse lasteaias valvekaameraid ja on elektrooniline valve. 

3. LAPSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1. Lapsel on õigus eakohasele, võimetest ja vajadustest lähtuvale õppekasvatustegevusele 

ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel. 

3.2. Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule ja ohutule keskkonnale ja päevakavale, 

aktiivse tegevuse ja puhkeaja vaheldumisele. 

3.3. Lapsel on õigus ja peab olema tagatud võimalus osaleda vanusele, teadmistele ja 

oskustele vastavalt tegevuste kavandamises. 

3.4. Lapsel on õigus saada tagasisidet oma tegevuse tulemuse kohta. 

3.5. Lapsel on kohustus eakaaslaste ja täiskasvanutega lugupidavalt käituda ning järgida 

lasteaias  kokkulepitud reegleid. 

4. VANEMA ÕIGUSED 

4.1. Vanemal on õigus kokkuleppel rühmaõpetajatega viibida lasteaiarühmas koos lapsega 

kohanemisperioodi päevadel. 

4.2. Vanemal on õigus saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes, selleks eelnevalt kokku 

leppides rühmaõpetaja, logopeedi või juhtkonna esindajaga. 

4.3. Vanemal on õigus tutvuda lasteasutuse õppekavaga ning rühma tegevus- ja päevakavaga. 

4.4. Vanemal on õigus olla valitud hoolekogu liikmeks. 

4.5. Vanemal on õigus teha ettepanekuid ja avaldada arvamust lasteaia tegevuse paremaks 

korraldamiseks ja laste turvalisuse tagamiseks lasteaia esindajale hoolekogus, õpetajale või 

lasteaia juhtkonnale. 
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5. VANEMA KOHUSTUSED 

5.1. Vanem on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse 

omandamiseks, pidama kinni lasteasutuse päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise 

edendamise nõuetest. 

5.2. Vanem toob ja viib ära oma lapse lasteasutusse isiklikult, kui õpetajaga ei ole kokku 

lepitud teisiti. Lapse toomisel lasteasutusse peab vanem või tema esindaja andma lapse 

vahetult üle rühmatöötajale. Alaealised isikud võivad last lasteasutusse tuua ja sealt ära viia 

ainult vanema avalduse alusel. Lapse turvalise koju jõudmise eest vastutab vanem. 

5.3. Vanem suhtleb viisakalt ja lugupidavalt lasteasutuse töötajate, teiste vanemate ja lastega. 

5.4. Vanem osaleb lapse arengu vestlusel. 

5.5. Vanem teeb koostööd pedagoogidega kasvatusküsimustes. 

5.6. Vanem teavitab lasteasutust, kui lapsel on diagnoositud nakkushaigus (nt tuulerõuged, 

leetrid, kõhuviirus, silmapõletik, COVID-19 jne), millega võib kaasneda teiste laste 

haigestumine. 

5.7. Vanem teavitab lasteasutust (õpetajaid, vajadusel juhtkonda) lapse erivajadusest, sh 

käitumishäiretest ja terviseseisundist, mis vajab õpetaja pidevat tähelepanu. Vanem on 

kohustatud lapse abivajaduse (sh erivajaduse) ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral 

tegema koostööd spetsialistidega. 

6. LASTE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE 

6.1. Vanem või lapse lasteaeda toonud isik annab lapse üle rühmaõpetajale või õpetajat 

abistavale töötajale, teavitades rühmatöötajat olulisest infost (laps magas halvasti, on halvas 

tujus, murelik, esineb terviseprobleem vms). 

6.2. Vanem toob lapse lasteaeda vähemalt kümme minutit enne söögi algust või hiljemalt 

kümme minutit enne päevaplaanis kajastatud õppetegevuste algust. Erandolukorrast tuleb 

teavitada õpetajaid. 

6.3. Lasteaia töötaja vastutab lapse eest alates hetkest, mil vanem on lapse rühmaõpetajale üle 

andnud ja lahkunud ruumidest.  Õpetajalt vanemale läheb vastutus üle hetkel, mil vanem tuleb 

lapsele järele. 

6.4. Kui lapsele tuleb järele rühmatöötajale võõras isik, peab vanem sellest eelnevalt 

rühmatöötajat teavitama. Võõrale isikule last teavituseta üle ei anta. Üksinda või alaealise 

venna/õega lahkub laps lasteaiast ainult vanema avalduse alusel. 

6.5. Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele. 

6.6. Lapse puuduma jäämisest teavitab vanem rühmatöötajat läbi ELIIS veebikeskkonna või 

kasutades teisi infokanaleid. 

6.7. Vanem tuleb lapsele järele hiljemalt kell 17.45. 

6.8. Lapsega lasteaiast lahkudes veendub vanem, et õpetaja või õpetajat abistav isik on lapse 

lahkumist märganud. 

6.9. Kui lapsele ei ole kella 18.00-ks järele tuldud (kui vanem ei ole eelnevalt teavitanud 

õpetajat) , võtab õpetaja vanematega telefoni teel ühendust. Kui see ei õnnestu, teavitab 

õpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi. 

 

7. LAPSE RIIETUS JA HÜGIEEN 

7.1. Vanem suunab lapse käsi pesema enne rühma tulekut. Lapsel peavad kaasas olema 

isiklikud hügieenitarbed (kamm, pabertaskurätikud, vahetuspesu, vajadusel mähkmed vms) ja 

vajalikud vahetusriided. 

7.2. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega. Lapsel on 
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seljas paraja suurusega riided ja jalanõud. Lapse riietel ei ole pikki nööre, aasasid ja laps ei 

kanna takerduvaid salle. Riided ja jalanõud tuleb tähistada lapse nimega. 

7.3. Rühmaruumis on vajalikud tugeva tallaga vahetusjalanõud, mille jalgapanekuga ning 

jalast äravõtmisega saab laps ise hakkama. 

7.4. Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu 

temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuulekülma 

indeksist). Madalama kui miinus 15`C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi üldjuhul õue 

või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. 

7.5. Õues mängimiseks on soovitatav ilmastikukindel ja kergesti puhastatav riietus, et lastel 

oleks võimalik iga ilmaga viibida värskes õhus. Õueriideid on võimalik hoida ja kuivatada 

riiete kuivatuskapis. Jahedamal perioodil anda kaasa kindad, soovitavalt labakindad. 

Sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.  

7.6. Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest. 

7.7. Lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. 

7.8. Liikumistegevuseks on lapsel kapis sobivad riided, mis ei takista liikumist. 

7.9. Kui laps tuleb lasteaeda riiete või jalanõudega, mida ei tohi vanema palvel lasteaias päeva 

jooksul kasutada, siis vanem informeerib rühmaõpetajat. 

7.10. Lapse riidekapi korrashoiu eest vastutab vanem. 

8. MÄNGUASJAD 

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

reeglitele, rühmatöötaja ei vastuta kodust toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. 

8.2. Lapsele ei anta lasteaeda kaasa militaarseid ja vägivallale õhutavaid mänguasju (nt 

mängupüstolid, noad jne); infotehnoloogia vahendid ainult kokkuleppel rühmaõpetajaga; 

ehteid, mis võivad põhjustada õnnetusi (nt sõrmused, ketid, rippuvad kõrvarõngad jne). 

8.3. Lapse isiklik kelk, jalg- või tõukeratas peab olema tähistatud lapse nimega. 

 

9. TOITLUSTAMINE JA LASTE SÜNNIPÄEVAD 

9.1. Lapsele on tagatud 3 toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode (ajad 

lähtuvalt laste vanusest ja päevakavast).  

9.2. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu arvestusega, et vanemaid on võimalik 

uuest maksumusest teavitada vähemalt üks kuu ette. 

9.3. Lapse allergilisusest (vajalik arstitõend) toiduaine suhtes teavitab vanem õpetajat 

kirjalikult allergia ilmnemisel, et rühmaõpetaja saaks sellega arvestada. 

9.4. Lapse toidutundlikkuse (vajalik arstitõend) korral on vanemal õigus panna lapsele kaasa 

sobiv toit, mida lasteaias on vajadusel võimalik soojendada. 

9.5. Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil ja ELIIS veebikeskkonnas. 

9.6. Laste sünnipäeva tähistamise lepivad kokku vanemad koostöös rühmaõpetajatega, 

arvestades sealjuures laste arvuga rühmas ning pakutava tervislikkusega. 

9.7. Lapse puudumisest teavitab vanem hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 

12.00-ks ELIIS veebikeskkonnas, võimaluse puudumisel telefoni teel.  

 

10. PUHKEAEG 

10.1. Laste päevane puhkeaeg on 13.00 – 14.30. 

10.2. Vajadusest lõuna ajal laps lasteaiast ära viia, teavitab vanem rühmaõpetajat hommikul 
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või enne puhkeaja algust. 

10.3. Laste puhkeajal on laste juures vähemalt üks töötaja. 

11. LAPSE HAIGESTUMINE 

11.1. Haigustunnustega last ei tooda lasteaeda. 

11.2. Õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast väliste haigustunnustega last (nt nohu, köha 

jne), kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.  

11.3. Lapsele ei ole lubatud lasteaeda kaasa panna ravimeid, v.a kroonilise haiguse korral, 

millest vanem teavitab kirjalikult lasteaeda. 

11.4. Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse vanemaga koheselt ühendust. 

Vajadusel kutsutakse  erakorraline abi. Vanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel 

lapsele järele tulema esimesel võimalusel.  

11.5. Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse haigustunnustega lapsel olla eraldatuna 

täiskasvanu järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud  lapsele esmast abi 

kiirabi kohale jõudmiseni. 

11.6. Nakkushaiguste juhtumist või puhangust teavitab rühmaõpetaja või juhtkond ELIIS 

veebikeskkonnas vanemaid rühmas/lasteasutuses levivast nakkushaigusest, nimetamata 

haigestunud või nakkuskahtlusega lapse või töötaja nime. 

11.7. Vanem annab rühmaõpetajatele piisavat ja adekvaatset informatsiooni lapse 

terviseseisundist ja terviseseisundi muutumisest. Kui laps vajab terviseseisundist tulenevalt 

eritingimusi või hoolt (nt allergiad, diabeet, astma, epilepsia jms), tuleb sellest kirjalikult 

informeerida lasteasutuse juhtkonda/rühmaõpetajaid. 

12. TURVALISUSE TAGAMINE LASTEAIAS 

12.1. 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. 

12.2. Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias regulaarselt läbi 

riskianalüüs ning koostatakse tegevuskava ohutuse ja turvalisuse edendamiseks.  

12.3. Lasteaia välisuksed on suletud ja territoorium piiratud. Laste väljapääs lasteaia 

ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs 

lasteaia ruumidesse on tõkestatud. Rühmatöötaja vastutab laste väljapääsu tõkestamise eest 

rühmaruumidest ja territooriumilt. 

12.4. Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on vanem ja lasteaia personal kohustatud sulgema 

lasteaia jalgvärava. 

12.5. Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Lastele on selgitatud 

ning rühmatöötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal.  

12.6. Õueala ja rühmaruumide korrasoleku ja ohutuse eest vastutab rühmatöötaja ning ohutuse 

tagamiseks tehtavate tööde eest majandusjuhataja. Ohtude ilmnemisel õuealal ja ruumides 

teavitatakse koheselt juhtkonda. 

12.7. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a teenindavale 

transpordile.   

12.8. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse 

õppealajuhataja/direktori loal (õppekäik või -ekskursioon). 

12.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühmatöötajad helkurvestides. 

12.10. Lapsi ja töötajaid ohustavate olukordade tekkimisel lahendatakse olukord üldjuhul 

kohapeal, vajadusel pöördutakse vastavate asutuste/organisatsioonide poole. 

12.11. Täiskasvanud ei lahenda konflikte ega tee märkusi lapse kuuldes.  
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12.12. Haigustunnustega töötaja ei tohi tulla tööle, kui tema terviseseisund võib kahjustada 

laste või teiste töötajate tervist. Juhtkonnal on õigus haigustunnustega töötaja koju saata. 

12.13. Hädaolukorra, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse vanemaid 

telefonitsi, vajadusel lapsed ning töötajad evakueeritakse. 

13. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS 

13.1. Igapäevane õppe- ja kasvatustegevus on planeeritud lähtudes lasteaia õppekavast ja 

rühma tegevuskavast, millega saab tutvuda lasteaias ja ELIIS veebikeskkonnas.  

13.2. Lasteasutuse õppekava on koostatud selliselt, et selle läbides on laps valmis kooli 

minema.  

13.3. Õppetegevused toimuvad rühmas, õues ja saalis. Õppe mitmekesistamiseks 

organiseerivad õpetajad õppekäike, millest informeeritakse vanemaid. 

13.4. Lasteasutuse pedagoogid analüüsivad ja hindavad lapse arengut. Lapse arengu 

hindamine toimub igapäevases õppe- ja kasvatusprotsessis. Lapse arengu jälgimiseks 

koostatakse igale lapsele arengumapp. 

13.5. Vähemalt üks kord aastas toimub lapse arenguvestlus. Lähtuvalt õpetajate tööajast on 

arenguvestluste aeg üldjuhul kella 13.00-15.00-ni. Erandjuhul on võimalik kokku leppida 

mõni teine aeg. 

13.6. Iga õppeaasta algul (septembris ja oktoobris) jälgib lasteaia logopeed laste kõnet ja 

fikseerib tulemused. Logopeed selgitab välja kõneliste ja arenguliste erivajadustega lapsed 

ning teavitab vanemat kirjalikult lapse vajadusest ja võimalusest osaleda logopeedilistes 

tegevustes. Logopeed nõustab vanemaid lapse kõnearengu valdkondades ja vajadusel soovitab 

erispetsialistide konsultatsioone. 

13.7. Kui vanemal on vajalik esitada väljavõte lapse arengu kirjeldusest ja esitada eri- 

spetsialistile (psühholoog, eriarst jne), tuleb selleks pöörduda rühmaõpetaja või logopeedi 

poole. Lasteasutus väljastab dokumendi 30 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.  

13.8. Kui vanem soovib oma last varem kooli panna või saada lapsele koolipikendust, siis 

tuleb sellest teavitada juhtkonda ja esitada koolivälise nõustamismeeskonna otsus.  

13.9. Lasteaed väljastab vanemale koolivalmiduskaardi.  

14. FILMIMINE, PILDISTAMINE LASTEAIAS 

14.1. Lasteaias (sh õuealal) toimub laste filmimine ja pildistamine vanemate loal. Kui 

nõusolekut eeldavat salvestamist soovib läbi viia lasteaeda mittepuutuv isik, siis vanema 

nõusoleku saamise korraldab lasteaed.  

15. KOOSTÖÖ JA INFOVAHETUS  

15.1. Koostöö vanemate ja õpetajate ning teiste töötajate vahel on aluseks laste kohanemisele 

ning turvatunde tagamisele lasteaias.  

15.2. Ettepanekute tegemine, arvamuse avaldamine, nõu ja abi küsimine toimub ELIIS 

veebikeskkonna vahendusel või eelneval kokkuleppel vestluse teel.  

15.3. Vanemate seisukohad koondab ja edastab juhtkonnale rühmatöötaja.  

15.4. Infovahetus toimub lasteaias olevate stendide, ELIIS veebikeskkonna või teiste 

kokkulepitud infokanalite kaudu.  

15.5. Lasteaia ja vanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja lugupidavale 

suhtlemisele, esikohal on lapse huvid.  

15.6. Lapse ja vanema elukoha, koduse või töötelefoni numbri muutusest tuleb koheselt 

teavitada rühmatöötajat. 


