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MTÜ EDU VALEM LASTEAED 

KODUKORD 

Kinnittatud MTÜ Edu Valem 

Juhatuse liige 

01.08.2013 Tallinn. 
 

 

 

 

 

 

 

ÜLDSÄTTED 

 

Edu Valem eralasteaia kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö 

edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks Edu Valem eralasteaia töökorraldusest. 

 

ÜLDINFO 

 

• Laste turvalisuse huvides on lasteaeda sisenemine korraldatud ukse magnetkaardiga. 

Magnetkaart väljastatakse lapsevanemale esimesel lasteaiapäeval. Lapse lasteaiast 

lahkumisel tagastab lapsevanem uksekaardi 

 

• Informatsiooni lasteaia päevakava, teadete, uudiste, soovituste kohta leiate lasteaia 

koduleheküljelt  http://eduvalem.co (eesti keeles) ning http://eduvalem.com 

(vene keeles)  Rühma tegevusi kajastava info leiate rühma infostendilt. 

 

• Lasteaias pildistatakse lasteüritusi ja pildid kajastatakse lasteaia kodulehel. Kui te ei 

soovi oma lapse pilte kodulehele, palun sellest informeerida lasteaia direktorit. 

Direktori vastuvõtuaeg on kokkuleppel 
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LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE 

 

• Edu Valem eralasteaia lahtiolekuaeg tööpäevadel on 8.00-18.00.   

 

• Hommikul ootame lapsi lasteaia valverühma “Naerupallid”  alates kell 7.00. Kui laps on 

lasteaias hiljemalt kell 9.00, on tal võimalus osa võtta organiseeritud tegevustest ning 

õpetaja saab  tegevustega alustada segamatult ning õigeaegselt. 

 

• Alates kella 18.00 viibivad lapsed valverühmas . Kui laps jääb valverühma, siis palume 

lapsele järele tulla hiljemalt 18.45, kuna lasteaia hoone valvestatakse ja väravad 

lukustatakse kell 19.00. Õhtuse valverühma teenus on tasuline 20 eur/kuu. Hoiutasu eest 

maksmine teostatakse hiljemalt 10-ks kuupäevaks arve alusel. Suvekuudel (juuli – 

august) valverühm ei tööta. 

 

• Lapsi ootame lasteaeda Teile igal sobival ajal. 

 

• Rühma sisenemisel ja väljumisel palun kasutage oma rühmapoolset välisust- nii väldime 

mustuse levikut üle maja. 

 

• Kui laps jõuab lasteaeda peale kella 9.15, siis talle enam hommikusööki ei pakuta. 

 

• Hommikul lasteaeda tulles palume Teil anda laps isiklikult üle oma lapse hoidjale ja 

informeerida teda juhul, kui lapsele peaks õhtul järele tulema keegi teine Teie poolt 

volitatud esindaja. Samuti, kui on teada, et järgmisel päeval saabub laps lasteaeda kellegi 

teisega, peale ema- isa, oleks tore kui annaksite sellest juba õhtul oma pedagoogile teada. 

Ilma etteteatamiseta võõrastele inimestele last ära anda on keelatud. 

 

• Lapsevanemad peavad lapsele järele tulema 15 minutit enne rühma sulgemist, et jõuda 

laps riietada ja lasteaia sulgemisajaks lahkuda. 

 

• Lasteaeda tulekul ja lasteaiast kojuminekul teavitage sellest kindlasti õpetajat, et õpetaja 

märkaks lapse tulekut või minekut. Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile 

mängima või õpetajaga vestlema, langeb vastutus lapse eest lapsevanemale. 
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• Lasteaia territooriumile sisenedes või siit lahkudes palun sulgege värav. 

• Parkides autot, jätke palun väravaesine vabaks.     

 

LAPSE TERVIS 

 

• Kui laps on haigestunud või ei saa mõnel muul põhjusel lasteaeda tulla, soovime, et 

annaksite sellest teada hiljemalt kella 9.00-ks telefonil 6211811 või rühma numbrile. 

 

• Juhul, kui lapsevanem pole esitanud arstitõendi lapse terviseseisundi kohta, peetakse 

vaikimisi laps terveks. Juhul, kui laps on allergiline mingi aine suhtes, tuleb sellest 

kirjalikult pedagoogi teavitada. 

 

• Kui laps haigestub, palume ta jätta kodusele ravile. Meie lasteaed EI VÕTA vastu haiget 

last, kuna palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla ning samuti on sel 

moel suur oht nakatada teisi lapsi. NB! Nohune ja köhiv laps on kodus!  

 

• Rühma õpetajal on keelatud anda lastele ravimeid (v.a. esmaabi), ega lubata ka lapsel 

neid iseseisvalt sisse võtta. Kroonilise haiguse puhul võib anda lasteasutuses ravimeid 

erandjuhtudel arsti ettekirjutusel (nt suhkruhaigele). 

 

• Lasteasutuses lapsega toimunud õnnetusjuhtumi korral informeerib õpetaja sellest 

lapsevanemat ja direktorit, vajadusel kutsutakse kiirabi. 

 

•  Nakkushaigusest (silmapõletik, tuulerõuged, sarlakid, leetrid jne) tuleb teavitada 

koheselt oma rühma õpetajat, kes informeerib sellest direktorit. 

 

• Lasteaia tervishoiutöötaja (tema puudumisel direktor) teavitab kõiki lapsevanemaid 

lasteaias esinevast nakkusohust või pedikuloosi juhtumist. 

 

• Peale haigust lasteaeda tagasi tulles esitab lapsevanem perearsti tõendi lapse lubamise 

kohta lastekollektiivi. 
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TOITLUSTAMINE  

 

• Meie lasteaias on kolm söögiaega: hommik, lõuna ja oode. Õhtusöögi sööb laps kodus.  

Kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline või on toitu, mida ta ei söö, siis 

palume sellest meile teada anda. 

• Toitlustamine toimub sõimelastel rühmaruumides ja lasteaia rühmadel söögisaalis  

• Toitu valmistab lasteaia köök, kes järgib kõiki lasteasutustele sätestatud 

tervisekaitsenõudeid  

• Tooraine sisseostmisel järgitakse võimalusel printsiipi: eelista Eestimaist. 

• Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid. 

• Menüü on iga rühma infostendil  

• Keelatud on lapsele kaasa anda nätsu, pulgakommi.  

• Kui laps soovib puuvilja või maiustusi lasteaeda kaasa võtta, peab neid jaguma kõigile 

rühmakaaslastele.  

• Lapse sünnipäeva pidamise lastekeskuses soovitame kooskõlastada eelnevalt hoidjaga 

(kommid, poest ostetud koogid, küünlad, lastekeskuses käivate laste arv jms.) arvestades 

lasteaia päevakava ja tavasid. 

•  Soovitavalt mitte kaasa anda maiustusi tähtpäevavälisel ajal.  

 

LAPSE RIIETUS JA VAHETUSJALATSID 

 

• Oma lasteaias soovime, et lastel oleksid aastaringselt vahetusjalanõud. Lisaks soovime, et 

tooksite oma lapse korvi vähemalt kaks paari pesu ja vahetusriideid. Õueajaks palume 

Teil riietada oma lapsi vastavalt ilmastikule ning soovitame võtta tõsiselt kasvataja 

tähelepanekuid riiete valikul - meie eesmärgiks on viibida õues iga päev paar tundi ja 

seda pea igasuguse ilmaga. Sellest tulenevalt eeldame, et lapsel on spetsiaalne õueriietus 

ja jalanõud, mis võivad mustaks minna. Õueajal peab lapsel olema peas ka vastavalt 

ilmastikule müts ja seda ka suvisel ajal. Sõrmkinnastele eelistame labakuid, kuid 

sõrmikud võib anda kaasa lapsele, kes oskab neid juba iseseisvalt kätte panna. 

 

• Lapse riietusel ei tohi olla pikki  nöör- paelkinniseid, sallina on vajalik kasutada 

kootud kaelussalli. Jopede, kombinessoonide kapuutsid olgu soovitavalt trukk-

kinnistega 



5 
 

• Siseruumides soovime, et lastel oleksid igapäevaselt mugavad, lapse iga ja 

eneseteenindust soosivad rühmariided. Laste magamis riietusena näeme eelistatult 

kaheosalist pidžaamat, mida on lapsel endal kerge käsitseda. 

 

• Sisejalanõud on tugeva tallaga libisemiskindlad soovitavalt krõpsuga rihmikud, mis ei 

määri põrandaid. Kindlasti ei sobi lasteaia sisejalanõudeks nn rannaplätud. 

 

• Lapsel on oma kamm, taskurätik või salvrätikud nina puhastamiseks ning väikeste 

äparduste puhuks vahetuspesu. Sõimerühma lastel vajadusel mähkmed. 

 

• Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist 

ja vahetusse minemist. 

 

MÄNG  JA ÕUESOLEK 

 

• Laps osaleb kõikides õppekäikudes, sise- ja väliüritustes, kehalise aktiivsuse tundides s.h. 

jääl uisutamisel, kui pole lapsevanem eraldi antud õppetegevusest keeldumise avalduse 

esitanud. 

 

• Kui laps ei osale õppeprotsessis ja korraldatud õppekäikudes puudumise tõttu, pole 

võimalik esitada pretensioone tema teadmiste kohta antud valdkonnas. 

 

• Laps võib kaasa võtta mänguasju nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ning arvestada 

sellega kaasnevat normaalset kulumist. Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või 

katkimineku eest, ei ole lubatud tuua militaarseid ja lapse tervisele ohtlikke 

mänguasju.Soovitav on mitte kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, ohtlikke ja väga 

väikesi mänguasju  

 

• Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib meil põhimõte “ma ei ole kade ja luban teistel ka 

oma mänguasjaga mängida”. 

 

• Laps võib soovi korral lasteaeda kaasa võtta oma kaisukaru ja lutipudeli 
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• Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade ja laste väärismetallist ehete 

(kõrvarõngad, ketid jms) kadumise või purunemise eest  

 

• Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu 

temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C 

välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida. 

 

• Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, 

kuna õuesoleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine. 

 

• Jalg- ja tõukeratastega sõitmine lasteaia territooriumil võib toimuda ainult kaitsevarustuse 

(kiiver, soovitavalt ka põlve- ja küünarnukikaitsmed) olemasolul.  

 

• Kui jalg – või tõukeratas on lapse isiklik omand, mida ei tohi anda teistele lastele sõita 

(lapsevanema luba). Vastutab jalg – või tõukeratta toomise ja äraviimise eest lapsevanem. 

• Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustus 

palume markeerida. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda jäetud 

lapse isiklike õuevahendite eest. 

 

ÕPPE- KASVATUSTÖÖ KORRALDUS  

 

• Lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus algab 08.09-st 

 

• Õppetegevuste arv ja sisu on vastavuses Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga, 

MTÜ Edu Valem õppekavaga , MTÜ Edu Valem Eralasteaia tegevuskavaga ning rühma 

kuuplaaniga.  

 

• Lasteaias õpitakse läbi mängu, põhieesmärgiks on lapse loovuse arendamine.  

 

• Aktiivsel õppeperioodil (01.september-31.mai) paneb õpetaja igal esmaspäeval rühma 

nädalaplaani stendile, et lapsevanemad oleksid teadlikud nädala jooksul läbiviidavatest 

planeeritud tegevustest. Juuni-, juuli- ja augustikuus toimub õpitu kinnistamine ja 

põhirõhk on õuetegevustel.  



7 
 

•  Lasteaed tagab lapsele kooliks ettevalmistuse, kui laps osaleb maksimaalselt lasteaia 

õppe- ja kasvatustöös.  

 

• Tasulised huviringid toimuvad alates kella 16.00 st 

 

KOOSTÖÖ  

 

• Edu Valem eralasteaed peab väga oluliseks igakülgset koostööd lapsevanemate ja 

pedagoogide  vahel, kuna loeme seda tähtsaks teguriks laste kohanemisel ja turvatunde 

tekkimiseks lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut. 

 

• Samuti ootame Teie valmisolekut jagada meiega oma mõtteid ja tähelepanekuid, mis 

puudutavad Teie last ka väljaspool lasteaeda, et tagada sel moel parim ja toetavam 

arengukeskkond Teie lapsele meie juures.  

 

• Olge kursis laste tegemistega lasteaias iga päev. Tutvuge lapse töödega, jälgige tema 

edusamme ning tunnustage selle eest. Juhtige tema tähelepanu asjadele, mida ta oleks 

saanud paremini teha. 

 

• Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, juhtkonna poole abi ja nõu 

saamiseks. Kui te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Tehke oma ettepanekud, 

märkused ja tänusõnad õpetajale teatavaks. Vale on jääda ootama, et ta neist ise aru 

saaks. 

 

• Konflikt püüdke alati lahendada seal, kus see alguse sai, sest kõige tähtsam pole süüdlase 

leidmine, vaid põhjuse likvideerimine. Meie töö põhineb sellel, et lapsel oleks hea ja 

turvaline meiega koos. 

 

• Lasteaia ühisüritustel ootame Teie igakülgset kaasamõtlemist ja osavõttu.  

 

• Vähemalt 2 korda õppeaastas toimuvad rühmades lapsevanemate koosolekud  

 

• Lasteaias viiakse läbi arenguvestlused lastevanematega vähemalt üks kord aastas. 
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• Kui ilmneb vajadus lapsega rohkem teha individuaalset tööd teatud valdkondades, on 

lasteaia poolne nõudmine lapsevanemale- teha omalt poolt aktiivset, kohest koostööd, 

mõnel juhul on hädavajalik eriti tihe koostöö erispetsialistidega. 

 

• Lasteaias toimuvatest sündmustest ja päevakajalisest teabest anname Teile teada lisaks 

suusõnalisele, hoidja poolt öeldule, ka stendil ja veebilehel. Samuti paneme sinna välja 

meie nädala tähtsamad tööd ja tegemised, Edu Valem eralasteaia kehtiva päevakava ning 

rühmade tegevuste plaanid. 

 

• Õppige tundma oma lapse rühma ning last õpetavaid õpetajaid nimepidi. Näidake üles 

austust inimeste vastu, kelle õpetada ja kasvatada olete usaldanud oma lapse. 

 

• Aidake kaasa lapse arenemiseks ja alushariduse omandamiseks soodsate tingimuste 

loomisele Edu Valem eralasteaias.  

 

• Teie küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti teel : lasteaed@eraharidus.ee. 

 

• Õppemaks tuleb tasuda hiljemalt jooksva kuu 10. kuupäevaks. Tähtajaks mittetasumisel 

tegutseb lasteaed vastavalt lepingus ja Edu Valem Lasteaia põhikirjas kehtestatule. 

 

• Lasteaial on õigus nõuda lastevanematelt normatiivdokumentide jälgimist ja täitmist. 

 

Meeldivat koostööd soovides, 

Teie Edu Valem eralasteaed. 


