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Tartu Luterliku Peetri Kooli

lasteaia kodukord 

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele!

Mt 7,12

1.Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine. 

1.1.  Lasteaed on avatud 7.30-17.30.

1.2. 27. – 31. detsembrini on lasteaed suletud, kuid vastavalt vajadusele võib olla avatud üks 

rühm. Kollektiivpuhkus on juulikuus.

1.3. Lapsevanem on kohustatud lapse isiklikult üle andma õpetajale.

1.4. Õpetaja võtab lapse vastu teda kättpidi tervitades.

1.5. Hommikul tuleb õpetajale anda infot kodustest juhtumistest jm, mis võivad mõjutada 

lapse päeva ja heaolu.

1.6. Alushariduse ja ja kooliküpsuse tagamiseks palume lapsevanemal võimaldada lapse  (eriti

koolieeliku) osalemise hommikupoolsetes  (9.00–12.30) õppetegevustes ning pidudel ja 

ühisüritustel.

1.7. Lapse haigestumisel või muul põhjusel lasteaiast puudumisel tuleb teavitada rühma 

õpetajat (helistades või saates sõnumi lasteaiamaja üldnumbrile). 

1.8. Teatades lapse puudumisest hiljemalt eelneva tööpäeva lõunaks (enne 14.00), ei arvestata

toiduraha puudutud päeva eest. Samuti tuleb eelneval tööpäeval teatada (enne 14.00) lapse 

tulekust lasteaeda peale puudumist, et tagada lapse toitlustus. Kui laps ootamatult haigestub 

või saab terveks (nt nädalavahetusel), siis saab vanem lapse mittetulekust või tulekust teatada 

lasteaeda enne kella 8.00 sõnumi teel.

1.9. Laps tuleb tuua lasteaeda õigeaegselt, st  vähemalt viis minutit enne söömise (8.25) või 

hommikuringi (8.55) algust .

http://www.luterlik.edu.ee/inimesed/lasteaed/


1.10. Lapse lasteaeda toomine ja viimine ei tohi häirida õppetegevusi ja uneaega, va 

erandolukorrad, millest eelnevalt teavitatakse õpetajat.

1.11.  Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt kell 17.20, et lapsel jääks aega riietumiseks ja

täiskasvanud saaksid kiireloomulist infot vahetada. 

1.12. Alla kolme aastastased lapsed tuleb võimalusel koju viia  kell 13.00 või hiljemalt kell 

16.00.

1.13.  Kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa, siis tuleb sellest 

informeerida rühma õpetajaid. Võõrale isikule last ei anta. Kui lapse toob lasteaeda ja viib ära 

alla 16-aastane vend või õde, siis tuleb lapsevanemal teha selleks kirjalik avaldus direktori 

asetäitjale lasteaias. 

1.14.  Õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, 

kes on silmnähtavalt alkoholi- või narkojoobes. 

1.15. Lasteaiast lahkumisel soovivad laps ja õpetaja kättpidi head aega.

1.16. Kui lapsele ei ole kella 17.30-ks järele tuldud, on õpetaja lapsega veel 0,5 tund lasteaias 

ning püüab lapse vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab õpetaja 

politseid lasteasutusse jäetud lapsest. 

2. Infovahetus ja koostöö

2.1. Lapsevanematel ja õpetajatel tuleb igakülgselt edendada omavahelist koostöö, et tagada 

lapse heaolu lasteaias (sh turvatunne, kohanemine ja areng).  

2.2. Lapsevanemad ja õpetajad  järgivad  lastega  ning omavahel suheldes TLPK väärtusi  

(hoolivus, austus, tänulikkus) ja häid käitumistavasid - nii rühmaruumis, koridoris kui ka 

õuealal. 

2.3. Lasteaeda tuleb informeerida kui muutub elukoht, perekonnanimi või kontakttelefon. 

2.4. Lapsevanem informeerib õpetajat lapse elus toimunud olulistest sündmustest. 

2.5. Õpetaja annab õhtul vanemale lühiülevaate lapse lasteaiapäevast, va juhul kui teiste laste 

tegevused rühmas seda ei võimalda. Igal juhul teavitatakse vanemat olulistest juhtumitest.

2.6. Individuaalseteks vestlusteks ja arenguvestlusteks lepitakse aeg eelnevalt kokku.

2.7. Üldinfot lasteaia ja rühma sündmuste kohta edastatakse teadetetahvlil, e-maili, listi või 

kodulehe  kaudu.

2.8. Lapsevanem võib alati julgelt ja esimesel võimalusel pöörduda rühmaõpetaja või 

direktori asetäitja poole kui tal on vaja nõu, abi, tekib rahulolematus vm.

2.9. Tõsisemaid arutelusid peetakse ja probleeme või eriarvamusi lahendatakse selleks 

kokkulepitud ajal ja kohas, mitte  rühmas või koridoris laste juuresolekul.



3. Riietus 

3.1. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud seonguga.

3.2.  Lapsel on lasteaias isiklikud hügieenitarbed (kamm, taskurätt, käterätt) ja tagavarariided  

(pesu, pluus, püksid, sokid jm).

3.3.  Lapsel on vastavalt aastaajale õueriided, mis võimaldavad aktiivset tegutsemist (võivad 

määrduda, kergesti ei märgu, kaitseva päikese eest jm). Tagada tuleb ka õhtusel ajal 

õuemineku riietus.

3.4. Riided ja jalanõud tuleb varustada lapse nimega. 

3.5. Toas on vajalikud mittelibisevad vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ning jalast 

äravõtmisega laps ise hakkama saab. 

3.6. Lasteaia töötajad tagavad laste riiete korrashoiu ja vajadusel ka kuivatamise lasteaia ajal. 

Lasteaed ei vastuta  laste riiete eest, mis on määrdunud või kahjustunud mängu käigus õues 

või toas. 

3.7. Õhtul korrastab lapsevanem koos lapsega riietumise koha (nagi, korv, põrand) ja vaatab 

üle riided (puhtus, vajalikkus jm).

3.8. Lõunaseks uneajaks vajalikud voodiriided (tekikott, padjapüür, vajadusel tagavara 

voodilina) toob lapsevanem; lasteaia poolt on kummiga voodilina, padi ja tekk. Soovi korral 

võib vanem tuua lapsele oma padja ja teki.

4. Toitlustus 

4.1. Lasteaias on kolm toidukorda ning üks juur- ja puuviljapaus:

Hommikusöök: 8:30 – 8:50

Juur- ja puuviljapaus: 10.30 – 10.45

Lõunasöök: 12:30 – 13.00

Õhtuoode: 15:30 – 16:00

4.2. Lapsevanemal on võimalik valida toidukordasid (hommik, lõuna, õhtu).

4.3. Toidukordade muutmiseks tuleb kuu lõpus (25. kp) teha avaldus direktori asetäitjale 

lasteaia juhtimise alal, et järgmisel kuul muudatus jõustuks. 

4.4. Kui laps on teatud toiduainete suhtes allergiline või on toidutalumatus, tuleb sellest 

informeerida rühma õpetajaid.

4.5. Lasteaeda ei tohi kaasa anda maiustusi, nätsu ja oma toitu, v.a. erimenüüd ja kokkulepped

(nt sünnipäev). 



5. Kodust kaasa võetud asjad 

5.1.Lasteaeda ei võeta kaasa isiklikke mänguasju. Õpetaja ei vastuta isikliku mänguasja 

kadumise või katkimineku eest.

5.2. Lasteaeda võib kaasa võtta sobiliku raamatu, lauamängu ja pehme kaisunuku/-looma 

(turvaelemendina). Sobilik vahend ei õhuta vägivalda ja ei tekita heli.  

5.3. Lasteaeda võib kaasa võtta õue  töövahendeid (nt reha, kühvel, lumelabidas). 

5.4. Kui laps tuleb hommikul lasteaeda jalgrattaga, siis pannakse see rattahoidikusse. Lasteaia

õuealal rattaga ei sõideta. 

6. Haigused 

6.1.Lasteaeda tuuakse terve laps, et vähendada rühmas nakkushaiguste levikut, kaitsta teisi 

lapsi ja töötajaid nakkushaigustesse haigestumise eest ning vältida haige lapse tervisliku 

seisundi tõsist halvenemist. Ka köha ja nohu on haigused, mille ravimata jätmisel võivad olla 

lapse (ka teiste laste) jaoks tõsised tagajärjed.

6.2. Õpetaja ei tohi haiget last rühma vastu võtta.

6.3.Õpetajal ei ole lubatud anda lapsele ravimeid. 

6.4.Võimalusel tuleb last  hoida ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on lapse 

immuunsüsteem vastuvõtlik teistele nakkustele. 

6.5. Kui laps haigestub lasteaias, võetakse vanematega kohe ühendust. 

6.6.Traumade puhul antakse vältimatu esmaabi lasteaia personali poolt, vajadusel kutsutakse 

kiirabi ja esimesel võimalusel võetakse ühendust lapsevanematega. 

6.7. Kui laps vajab terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (näit. allergiad, diabeet 

jms), tuleb sellest informeerida õpetajaid. 

6.8. Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, leetrid, läkaköha, punetised vm) 

või  nakkavasse viirusesse (kõhuviirus, silmapõletik vm), siis tuleb sellest koheselt teavitada 

lasteaeda.


