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KODUKORD 

Viiratsi Lasteaia Rüblik Kodukord on kinnitatud Hoolekogu koosoleku otsusega 28.septembril 

2020a.  

Viiratsi lasteaia Rüblik (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia 

töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil. 

 

1. Üldsätted 

 

1.1. Kodukord  ja kõik lasteaia tegevused lähtuvad   Eestis kehtivatest õigusaktidest, ÜRO 

lapse õiguste konventsioonis, Viljandi  vallas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia 

põhimäärusest ja põhiväärtustest. 

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

lasteaias. 

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

1.4. Lasteaed lähtub kõigis  lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest 

huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, 

mis on konkreetse lapse jaoks parim. 

 

2. Töökorraldus 

 

2.1. Lasteaed on avatud 07.00-18.00. 

2.2. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel. Pühadele eelneval ajal  on lasteaia lahtiolekuaega 

lühendatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.  

2.3. Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu ja 

töötajate puhkuseid. 

2.4. Vastavalt vajadusele, on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi 

töökorralduses (suvekuudel/puhkustel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, 

õpetajate haigestumisel jne).  

2.5. Lasteaias toimub õppe-kasvatustöö eesti keeles. 

 

3. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine, puudumine 

 

3.1. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume leida aega lapse harjutamiseks  

kollektiiviga. Samuti on vajalik rühma õpetajaid  teavitada lapse tervislikest eripäradest, 

käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest, mis võivad mõjutada lapse hakkama 

saamist kollektiivis. 

3.2. Esmakordselt lasteaeda tulles täidab lapsevanem avalduse enda ja lapse andmete kohta 

vastavalt lasteaia avalduse vormile. 

3.3. Kui laps sööb lasteaias hommikueinet, jõuab  ta soovitavalt rühma hiljemalt kell 

8.25.  

            Hilisemal saabumisel ei pakuta hommikusööki. 
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3.4. Lapsele on oluline, et tema päev algaks rahulikult ja rõõmsalt. Selleks informeerib 

lapsevanem õpetajat lapse kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva. 

3.5. Laps tuuakse  lasteaeda hiljemalt tegevuste alguseks (kell 9.00). Hilisemal 

saabumisel teavitab lapsevanem rühma õpetajaid. Lapse hilinemisest lasteaeda või 

puudumisest teatab lapsevanem   e- lasteaia Eliis kaudu. Erandjuhul ( vajadus pikemaks 

vestluseks, arvuti kasutamise võimaluse puudumine), helistab lapsevanem  rühma 

mobiiltelefonile. 

3.6. Lapsevanem või vanema poolt volitatud esindaja annab lapse isiklikult üle 

rühmatöötajale ja järele tulles võtab vastu rühmatöötajalt. Lapsevanem on kohustatud 

lasteaeda volitatud esindajast eelnevalt informeerima. 

3.7. Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või õpetajaga vestlema, 

langeb vastutus lapse eest lapsevanemale. Hommikul ja õhtul abistab last riietumisel 

vanem või lapse saatja. 

3.8. Soovitavalt ootame lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 15 minutit enne lasteaia 

sulgemist st. kell 17.45 , et lapsevanemal oleks piisav aeg õpetajaga informatsiooni 

vahetamiseks ning lapsel aeg iseseisvaks riietumiseks. Lasteaia uksed suletakse kell 

18.00. 

3.9. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, on õpetaja lapsega veel 1 tund 

lasteaias  ja proovib sel ajal telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud 

esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele 

järele tulnud, teavitab rühmaõpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt 

toimitakse politsei korralduste järgi. 

3.10. Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, 

teavitab rühma töötaja  olukorrast teist  lapsevanemat või ankeetandmetes märgitud 

kontaktisikuid ning ühiselt  leitakse turvaline lahendus lapse kojuminekuks. 

Äärmuslikel juhtudel teavitab õpetaja lastekaitse spetsialisti ja vajadusel politseid. 

3.11. Lapse järelevalveta lahkumisel lasteaia territooriumilt teavitab rühma õpetaja koheselt 

juhtkonda, lapsevanemat ja politseid. 

3.12. Viiratsi lasteaia Rüblik nimekirjas oleva lapse lasteaiast puudumise perioodil 

(suvepuhkus, haigus vms.) on lapsel lasteaia õuealal järelevalveta viibimine ja 

mängimine keelatud. 

 

4. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

 

4.1. Lasteaeda võetakse hommikul vastu terve laps. 

4.2. Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haigustunnustega last (palavik, vesine 

või tugev nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms). 

4.3. Lapsevanem teavitab lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest 

eritingimustest, millest lähtudes lasteaed kohandab võimaluse korral lapse päevakava, 

kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevust. 

4.4. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega 

laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. Erivahendite (prillid, 

insuliinipump, kõrvaimplantaat jm) kandmise puhul on lapsevanem eelnevalt lapsele 

selgitanud nende kandmist ja hoidmist. Lasteaed ei vastuta erivahendite purunemise ja 

kadumise eest. 

4.5. Lasteaias käib laps, kelle terviseseisund lubab tal osa võtta lasteaia tegevustest ja 

igapäeva toimingutest. 

4.6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral 

määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikule) lasteasutuses 
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anda ravimeid (originaalpakendis) arsti määratud juhiste järgi üksnes vanema kirjalikul 

taotlusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga. 

4.7. Õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning 

teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia 

direktorit. 

4.8. Lapse haigestumisel lasteaias teavitab lasteaed sellest lapsevanemat ning lapsevanem 

tuleb haigestunud lapsele esimesel võimalusel järele. 

4.9. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel 

võimalusel. 

4.10. Pärast nakkushaiguse põdemisest  toob lapsevanem lasteaeda täielikult tervenenud 

lapse, kellele perearst on  andnud loa laste kollektiivis viibimiseks  ning perearst 

on  kinnitanud lapsevanemale, et  laps ei ole enam nakkusohtlik teistele lastele  ning 

võib osaleda lasteaia kõigis tegevustes. 

4.11. Lapse vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust 

lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral 

lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi 

kohale jõudmiseni esmast abi. 

4.12. Laps tuleb lasteaeda puhaste, tervete riietega (s.h. riietel töötav tõmblukk või muu 

kinnitus) ning korrastatud välimusega (s.h juuksed). 

4.13. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid: kamm, kapis pabertaskurätikud, vajadusel 

vahetuspesu . 

4.14. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, 

et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Jalanõud ei määri põrandat. 

4.15. Lapse õueriided on ilmastikule sobivad (vajalik vahetusriietus) ning mille määrdumisel 

ei teki probleeme. 

4.16. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre või muid teda ohustavaid detaile. 

4.17. Lapse riided ja jalanõud on märgistatud nimega (markeeritud). 

4.18. Liikumistundideks  on vajalik eraldi T-särk ja lühikesed püksid või retuusid. 

Võimlemine toimub paljajalu. Lapse tervislikku seisundit arvestavalt võivad jalas olla 

libedustõkkega sokid, põlvikud. Sügisel ja kevadel on vajalikud õue liikumistundideks 

sobivad jalanõud. 

4.19. Õues viibimise ajal, olenemata aastaajast, kannab laps peakatet.  

4.20. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues. 

4.21. Lasteaed on lapse koduse kasvatuse toetaja, seetõttu on vajalik rühma töötajatel tunda 

lapse harjumusi, teada tervisehäiretest ja muudest lapsega seonduvatest kodustest 

probleemidest. Igal aastal toimub õpetajate ja lastevanemate vahel lapse arengut 

analüüsiv arenguvestlus.  

 

5. Õppe-kasvatustöö korraldus 

 

5.1. Lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus algab kell 09.00. 

5.2. Aktiivsel õppeperioodil (01.september-31.mai) paneb õpetaja  iga nädala lõpuks  

järgmise nädala nädalaplaani e-lasteaeda Eliis, et lapsevanemad oleksid teadlikud 

läbiviidavatest planeeritud tegevustest. Koolivaheaegadel ( kevadel, sügisel ja talvel) 

ning suvekuudel (juuni-, juuli- ja august) toimub õpitu kinnistamine. Suvekuudel on 

põhirõhk õuetegevustel. 

5.3. Õppekäigule, teatrisse ja mujale väljapoole lasteaia territooriumit  minnes edastab 

rühmatöötaja õppealajuhatajale lasteaia territooriumilt väljuvate laste ja nende saatjate 

nimekirja.   

5.4. Info lasteaia sündmuste  ja koosolekute kohta saab lapsevanem e-lasteaia Eliis  kaudu. 
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5.5. Lapsevanemal on õigus osaleda/vaadelda rühma-, liikumis- või muusikaõpetaja poolt 

läbiviidavaid tegevusi, sellest eelnevalt õpetajat teavitades. 

5.6. Kõik lasteaialapsed osalevad õuetegevustes. Laste õues viibimise ajal toimub ruumide 

koristus ja tuulutamine. 

5.7. Jalgratta kaasavõtmisel on kohustuslik kiiver. Jalgratas (ka kelk) tuleb igal õhtul 

koju viia. Päeval hoitakse jalgratast rattahoidjas. 

 

6. Toitlustamine 

 

6.1. Lasteaias on 3 toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode. Tervisekaitse 

nõuetele vastavust järgib ja jälgib majandusjuhataja. 

6.2. Menüü on  leitav  e-lasteaias ELIIS ja rühma stendil. 

6.3. Keelatud on lapsele kaasa anda nätsu, pulgakommi. Maiustusi tuuakse lasteaeda vaid 

tähtpäevadel koos rühmakaaslastega maiustamiseks.  

 

7. Info vahetus ja koostöö 

 

7.1.      Info saamiseks külastavad lapsevanemad   igapäevaselt  e-lasteaia Eliis keskkonda. 

7.2. Kontaktandmete muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale esimesel võimalusel. 

7.3. Rühmades on välja pandud laste päeva/ nädala tööd ja tegemised. Tutvuge palun  

nendega, sest last innustab, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse. 

7.4. Info lasteaias toimuvate sündmuste kohta , iganädalane õppe- ja kasvatustegevus,  

            menüü ja muud olulised teated on leitavad e-lasteaia Eliis keskkonnas. 

7.5. Vähemalt 1 kord õppeaastas toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud. 

7.6. Vähemalt 1 kord aastas toimuvad lapse arenguvestlused. 

7.7. Igasuguse informatsiooni ning nõuannete saamiseks olete oodatud pöörduma rühma 

õpetajate, muusika-liikumisõpetaja, logopeedi või õppealajuhataja ja direktori poole. 

7.8. Arve lapse toiduraha ja osalustasu maksmiseks saab lapsevanem  e-posti teel või soovi 

korral rühmaõpetajalt. Arve  maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev. 

7.9. Laps arvatakse toidult maha, kui puudumisest teatatakse ette hiljemalt sama 

päeva hommikul kell 8.00- ks e-lasteaia Eliis kaudu. Erandkorras võib puudumisest 

teavitada rühma mobiiltelefonile hommikul kell 7.00-7.30. 

7.10. Lapsevanem teavitab (soovitavalt  e-lasteaia Eliis kaudu)  lapse saabumisest lasteaeda 

peale puudumisperioodi hiljemalt eelmise päeva kell  15.00-ks. See  tagab lapsele 

hommikusöögi järgmisel päeval. Mitte teatamise korral saab laps süüa alates saabumise 

päeva  lõunasöögist. 

7.11. Lapsevanemal on kohustus tutvuda lasteaia kodukorra, päevakava ja lasteaia toiduraha 

ning kohatasu maksmise korraga. 

7.12. Lapse lasteaiast lahkudes esitab lapsevanem direktorile sellekohase avalduse vähemalt 

2 nädalat enne viimast lasteaias viibimise päeva. 

 

8. Turvalisuse tagamine  

 

8.1. Lasteaed hoolitseb laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse eest.  

8.2. Lasteaia territooriumil viibival täiskasvanul on kohustus alati reageerida ohuolukorrale. 

8.3. Lapsevanem on teadlik, et  õppekava tegevuste hulka kuuluvad ka õppekäigud 

loodusesse, kus võib varitseda puugioht.  

8.4. 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. 
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8.5. Lasteaia mängu-ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus 

vastavad laste eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Spordi- ja mänguväljaku 

vahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. 

8.6. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ning  lastele jääb 

piisavalt  ruumi mängimiseks.  

8.7. Lapse välja minek lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning 

võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.  

8.8. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või 

õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud 

piirnormidele. 

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

8.10. Laste õuesoleku ajal on õuealal tagatud laste ja täiskasvanute suhtarv. Kui rühmatöötajal 

on põhjendatud vajadus minna mingiks ajaks lapsega tuppa, teavitab ta sellest teist 

rühmatöötajat, kes tagab sel ajal õuealal ülejäänud laste turvalisuse.  

8.11. Lasteaiaealiste laste rühmad kasutavad ühist mänguväljakut ning igal rühmatöötajal  on 

kohustus tagada kõigi laste turvalisus antud päeval tema  poolt valvataval atraktsioonil. 

8.12. Igal rühmal on jalgrattapäev, mil laps võib  lasteaeda tulla  enda jalgrattaga. Jalgratas  

on lapsevanema poolt tehniliselt kontrollitud, vastab lapse eale- ja kasvule. 

8.13. Lasteaia õuealal jalgrattaga sõites kannab laps alati kiivrit, mis vastab turvalisuse 

nõuetele ja on lapsele sobiva suurusega. Jalgrattaga lasteaeda tulles on lapsel peas isiklik 

kiiver, mida ta kasutab ka õuesoleku ajal jalgrattaga sõites. 

8.14. Lapsevanem markeerib alati  lasteaeda toodud kelgud, jalgrattad, kiivrid. 

8.15. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad  lapsed ja neid saatvad lasteaia töötajad 

helkurveste. 

8.16. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad  sulgevad enda järel alati väravad ning väravate 

riivid, et tagada     laste turvalisus.  

8.17. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda 

teenindavatele transpordivahenditele, kellel on antud vastav luba. 

8.18.  Loomadega lasteaia territooriumil viibimine on  keelatud (v.a. rühmaõpetajaga 

varasemalt  kokkulepitud  erijuhtudel õppetegevuse osana). 

8.19. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud, ööseks ning nädalavahetuseks jäetud jalgratta, 

jooksuratta,  kelgu,  kadumise või purunemise eest.  

8.20. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke (mõõgad, püstolid, noad, süstlad) ja 

vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju ega töötavaid mobiiltelefone. 

8.21. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokku lepitud 

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

purunemise eest.  

8.22. Lasteaia territooriumil ei suitsetata (k.a. e-sigaretid), ei tarvitata alkohoolseid jooke. 

8.23. Lasteaia õuealal olevat  madalseiklusrada kasutavad lapsed ainult koos rühmatöötajaga 

või lapsevanemaga. 

8.24. Lasteaia mänguväljakul on võõrastel isikutel viibimine ning mängimine keelatud. 

8.25. Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga vaimsele turvalisusele, lahendatakse direktori 

poolt, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise 

edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele. 

8.26. Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga füüsilisele turvalisusele, lahendatakse 

majandusjuhataja  või direktori poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile. 

 


