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                   ARUVÄLJA LASTEAIA KODUKORD 
 

     
                                                                                           Heaks kiidetud pedagoogilises nõukogus 16.09.2015.a. protokoll nr. 2  

Kinnitatud hoolekogus 28.09.2015.a . protokoll nr. 1 

Muudatused üle vaadatud ja kinnitatud hoolekogus 03.02.2016.a. protokoll nr 2 
Kinnitatud Jõõpre Kooli Aruvälja lasteaia direktori käskkirjaga nr 473 11.02.2016.a. 

 

                           
                                                                         

1.ÜLDSÄTTED 
 

1.1 Aruvälja Lasteaed on alates 01.09.2015 Audru valla Jõõpre Põhkooli allasutus.  
 

1.2Jõõpre Kooli Aruvälja Lasteaia (edaspidi Lasteaed) õppe-ja kasvatustegevuses lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest 

õigusaktidest.  
 

1.3Lasteaia tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud Jõõpre Kooli põhimääruses, mis tugineb Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusele; Aruvälja Lasteaia õppekavas, mis tugineb Riiklikule õppekavale; Audru Vallavalitsuse 

arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides. 
 

1.4Lasteaia kodukord sisaldab lasteaialaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid ning 

tugineb dokumendis „Töökorralduse reeglid“, mis on üle vaadatud Aruvälja lasteaia pedagoogilises nõukogus  ja 

uuendatud. (Jõõpre Kooli Aruvälja lasteaia pedagoogilise koosoleku protokoll nr. 2  16.09.2015.a.) sätestatule. 

 

1.5Lasteaias austavad õpetajad, abiõpetajad, töötajad ja lasteaialapsed õigust ja kohustust õppida ja pedagoogilise personali 

õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi. Vastastikune suhtlemine on viisakas, lugupidav, aus ja õiglane. 

 

1.6Kodukorrast kinnipidamine tagab Lasteaias töörahu, laste ja töötajate turvalisuse ja vara kaitstuse. 

 

1.7Lasteaia igapäevane töö toimub vastavalt õppejuhi poolt kinnitatud päevakavale ning tunniplaanile ja üldtööplaanile, 

mille alusel koostatakse täpsustatud kalenderplaan. 

 

1.8Õppe- ja kasvatustööd ning muu Lasteaia tööd puudutav informatsioon on kättesaadav Aruvälja Lasteaia kodulehel, mis 

paikneb Jõõpre Kooli kodulehel www.jooprepk.ee ning sotsiaalmeedia Facebook kaudu suletud grupis  

„Aruvälja Lasteaed“  
 

1.9Lasteaia kodukorda ja teisi tegevust reguleerivaid õigusakte tutvustab lastevanematele Jõõpre Kooli direktor või 

Aruvälja Lasteaia õppejuht.  
 

1.10Lapsevanemal on õigus lapse õppimis- ja käitumisküsimustega seoses tekkiva probleemi korral pöörduda 

rühmaõpetaja, õpetaja abi või õppejuhi poole. 

 

1.11Turvalisuse tagamiseks Lasteaias ja selle territooriumil on iga lapsevanem kohustatud teavitama Lasteaia töötajaid 

territooriumi piirava aia katkiminemisest. 

 

1.12Võõrastel isikutel on Lasteaia ruumides viibimine keelatud, vajaduse korral peab selleks olema õppejuhi nõusolek.  
 

1.13Kodukord on kättesaadav Aruvälja Lasteaia kodulehel , mis paikneb Jõõpre Kooli kodulehel http://www.jooprepk.ee/  

ning paberkandjal tutvumiseks Lepatriinude rühma viivas koridoris asuval infostendil. 
 

1.14Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia personalile täitmiseks kohustuslik. 

 

2.LASTEAEDA SAABUMINE, LAHKUMINE JA SEALT PUUDUMINE 
 

2.1Lasteaed on avatud kella 6.45 – 18.15. Jõulupühale, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale ja võidupühale eelnevatel  

tööpäevadel on lasteaia tööpäev lühendatud kolme tunni võrra. 
 

2.2 Lasteaed on suletud tööpäevadele langevatel riigipühadel.  
 

2.3 Kui laps pole varem lasteaias  käinud, siis peaks ema või isa leidma aega lapsega koos lasteaiaga harjumiseks 

(kohanemisperioodi pikkus võib olla olenevalt lapsest erinev). 
 

2.4 Tulles hommikul koos lapsega lasteaeda, palume  Teil varuda piisavalt aega, et saata oma laps rühma ja õpetajale 

isiklikult üle anda.  
 

2.5Palun tooge laps õigeaegselt lasteaeda, see tähendab hiljemalt kell 8.30, et lapsel oleks võimalik teistega koos 

hommikust süüa.  
 

2.6Lapse lasteaeda mittetulekust palume teatada õhtul hiljemalt kella 17.45-ks.  
 

2.7Sisenedes lasteaia jalgväravast palume see sulgeda. 
 

2.8Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma õpetajalt.  
 

http://www.jooprepk.ee/
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2.9Eriolukordadel teavitab lapsevanem sellest lasteaeda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas paberkandjal, e-

kirja või  SMS-sõnumiga, kinnitades, et võtab vastutuse enda kanda.  
   

2.10Eriolukorraks punktis 2.9 antud tähenduses peetakse olukorda kus lapsevanem isiklikult ei saa lapsele Lasteaeda järgi 

tulla. 
 

 

2.11Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma õpetajat  

kontakttelefonidel: 

2.11.1Lepatriinude rühm 53 40 73 18 

2.11.2Mesilaste rühm  51 07 921 
 

2.12 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma õpetaja  lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia 

sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning 

teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud ja lapse vanemaid ei ole nende antud 

kontaktide põhjal võimalik kätte saada selle ajaperioodi jooksul, teavitab rühma õpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja 

järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi. 
 

2.13Rühmaõpetajal on õigus laps üle anda vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud isikule. 
 

2.14Volitatud isiku(te) nime(d) ja kontaktandmed on fikseeritud kirjalikult ja lapsevanema poolt kinnitatud omakäelise 

allkirjaga Volituste lehel (vt. joonis nr. 1).  
 

Joonis nr. 1 

Lapse nimi Volitaja (ema/isa) nimi Volitatava isiku andmed Allkiri 

    

    
 

2.15Rühmaõpetajal on keelatud anda laps(ed) üle lapsevanemale või tema poolt volitatud isikule, kes on alkoholi- või 

narkojoobes. 

 

3.LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE 
 

3.1Erivajadustega lapsele kujundab Lasteaia personal koostöös Jõõpre Kooli ja Audru Vallavalitsusega lapse arengut 

soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. 
 

3.2Lapse terviseseisundi eritingimustest informeerib lapsevanem lasteaia töötajat kirjalikult, mille alusel personal 

kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse töökorraldust. 
 

3.3Lasteaia õpetajal on õigus lasteaeda vastu mitte võtta last, kellel on silmnähtavad haigustunnused (lööve, palavik, 

silmapõletik, äge nohu, köha jne.) . 
 

3.4Lasteaia töötajatel on keelatud manustada lapsele ravimeid (v.a. esmaabi).  
 

3.5Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise käsitletakse seda Aruvälja 

Lasteaias kui erandjuhust. Kujunenud olukorra lahendamiseks koostatakse Lasteaia õppejuhi  ja lapsevanema vahel 

vastavasisuline kirjalik kokkulepe. Kokkuleppe sisaldab: lapse andmed, ravimi määranud arsti nimi, ravimi nimi, doosi 

suurus ja sagedus, võimalusel ajaperiood mille jooksul eriolukord kehtib, kokkuleppe sõlmijate andmed ning koolitatud 

personali andmed. Lapsevanem isiklikult või arst juhendab lasteaia personali lapsele ravimit õigesti manustama.   
 

3.6Rühma õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal. Kui laps päeva jooksul haigestub, 

võetakse vanemaga viivitamatult ühendust ja laps tuleb koju viia.  
 

3.7Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (gripp, tuulerõuged, punetised jne) palume informeerida lasteaeda, nii on 

võimalik kiiresti nakkushaiguse leviku vastu abinõud tarvitusele võtta.  
 

3.8Nakkushaiguse esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides 

Terviseameti juhiseid.  
 

3.9Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab seejärel ühendust 

lapse vanema(te)ga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. 

Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 

 

4. RIIETUS 
 

4.1 Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jopelukud) ning korrastatud välimusega. 
 

4.2 Siseruumides liikumiseks on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega võiks laps ise 

hakkama saada (ei soovita pehme tallaga susse ja botaseid, võiks olla kannast kinni nt. rihmaga). 
 

4.3Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest. 
 

4.4 Õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Samuti jälgige, et 

õueriietus vastaks ilmastikule, sest õues käime iga vähegi sobiva ilmaga! Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided 

saavad märjaks või määrduvad. 
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4.5 Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre jt ohtlikke detaile (nt.pikk sall asendada kaelussalliga)  
 

4.6Lastele sobilike riietusesemete nimetused ja kirjeldused on loetletud sotsiaalmeedia Facebook Aruvälja Lasteaia 

kinnisel lehel. Vastutus nimekirja ajakohasena ahoidmise eest lasub õppejuhi või tema poolt volitatud isikul.  
 

4.7 Hoidmaks ära riiete, jalanõude ja isiklike mänguasjade (kelk, jalgratas, kiiver jms) kadumist ning vahetusse  minemist 

varustage need lapse nimega. 

 

4.8Selleks, et vältida asjade kadumist palume talveperioodil  kelgud ja suveperioodil jalgrattad, rulad jms. hoolitseb 

lapsevanem igal õhtul ise, et asjad saaks ladustatud Lasteaia ruumidesse. Lasteaed õuealale jäetud esemete kadumise eest 

ei vastuta. 

 

5. SÖÖMINE JA SÜNNIPÄEVAD 
 

5.1Lasteaias on kolm söögiaega:  

1) hommikusöök  kl.   8.30 

2) lõunasöök   kl. 12.00 

3) ootesöök   kl. 15.30 
 

5.2Menüü on välja pandud infostendile nädalate kaupa Aruvälja Lasteaia kodulehel. Järgmise nädala menüü laetakse üles 

hiljemalt jooksva nädala esmaspäeva hommikul. 
 

5.3Palun teavitage õpetajaid, kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline. 
 

5.4Lapse sünnipäeva tähistamine ühise laulu ja pildistamisega on sündmus mida jäädvustatakse. 
 

5.5Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada maiustustega. Täpsema info saab rühmaõpetajalt. 
 

5.6Lasteaiatöötajad on tänulikud kui neid maiustuste toomisest eelnevalt informeeritakse (kook vs komm).  

 

6.TURVALISUS 
 

6.1 Aruvälja Lasteaia töötajad, Jõõpre Kool ja Audru Vallavalitsus koostöös loovad füüsilise ja psühhosotsiaalse 

keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse 

edendamise võimalusi. 
 

6.2Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale 

ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja 

juhendite kohaselt. 
 

6.3Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on minimaliseeritud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi 

mängimiseks. 
 

6.4Lapse äraviimine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia personali teadmata on keelatud. Laps lehvitab koos 

lapsevanemaga päeva lõpus õpetajale soovides näiteks „Head õhtut“.  
 

6.5Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetaja abi: 

 Lepatriinude rühmas kuni üheksa (9) lapse kohta kaks (2) täiskasvanut. Tegemist on liitrühmaga. 

 Mesilaste rühmas kuni üheksa (10) lapse kohta kaks (2) täiskasvanut. Tegemist on aiarühmaga 
 

6.6Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks personaliliige. 
 

6.7Õppekäikude ajal, liikudes väljaspool lasteaia territooriumi, on lastel seljas helkurvestid. 
 

6.8 Lapsevanemad, lasteaia personal või lasteaeda teenindav personal ja lapsed sulgevad enda järel jalgvärava, et tagada 

laste turvalisus, laste õuesviibimise ajal on suletud ka autovärav. 
 

6.9 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiapersonal on kohustatud viivitamatult teavitama rühma õpetajat või Jõõpre Kooli 

direktorit laste ja Lasteaia personali vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. 
 

6.10Laste ja Lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete 

rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt „Hädaolukorra lahendamise plaanile“, mis on üle vaadatud 

Aruvälja lasteaia pedagoogilises nõukogus  ja uuendatud. (Jõõpre Kooli Aruvälja lasteaia pedagoogilise koosoleku 

protokoll nr. 2  16.09.2015.a.) 
 

6.11  Tuginedes ”Isikuandmete kaitse seadusele” annab lapsevanem vabatahtlikult kirjalikku nõusoleku oma last kujutava 

filmi-või fotomaterjali üleslaadimiseks www.jooprepk.ee ja FB suletud grupis Aruvälja Lasteaed. Laste piltidele nimesid 

juurde ei lisata.  
 

6.12 Rangelt on keelatud punktis 6.12 loetletud aadressidele üles laadida foto või filmimaterjali, millel on kahjustav, valet 

muljet jättev, laimav, agressiivne, rassistlik, vulgaarne, mustav, ebasünnis, solvav või pornograafiline sisu. Lapsed on 

filigraansed täiskasvanute käitumise jäljendajad kuid sugugi mitte nii head kuulajad. Reegli peamine eesmärk on, et meie 

laste turvalisus on tagatud, nende eneseväärikus ja usaldus hästi hoitud. Ainult nii võime kindlad olla, et meie lapselapsed 

kasvavad samade väärtuste tuules.  
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7. MÄNGUASJAD 
 

7.1Mänguasja päev on reedel.  
 

7.2Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, lärmakaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.  
 

7.3Lasteaia personal ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. 
 

7.4Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte – „Ära ole kade, luba ka teistel mängida!“ 

 

8. KOOSTÖÖ 
 

8.1Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See 

omakorda soodustab igati lapse arengut. 
 

8.2Ärge kartke pöörduda lasteaia personali või rühmadest valitud hoolekogu esindajate poole abi ja nõu saamiseks. 
 

8.3Kui Te olete rahulolematu, öelge seda avameelselt. Kuniks ei tea probleemi olemasolust ei saa ka midagi ette võtta 

selle lahendamiseks.  
 

8.4Lasteaias toimuvatest sündmustest ja laste  tegemistest  saate teavet Lepatriinude rühma viiva koridori seinal olevalt 

stendilt  ning  samuti saadame vahel infot teie meiliaadressidele. Stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad 

tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui vanemad tema tegevuse vastu huvi 

tunnevad. 
 

8.5Tutvuge lapse tööde-ja tegemistega, jälgige tema edusamme ning tunnustage selle eest. 
 

8.6Lasteaia tegevuse kohta saate  informatsiooni kodulehtedelt www.jooprepk.ee/ ning FB suletud grupis Aruvälja 

Lasteaed.   
 

8.7Lapsevanema teavitab Lasteaia personali kontaktandmete muutumisest esimesel võimalusel. 

 

8.8Lasteaed on kindlate reeglite mängumaa, kus kasvatus põhineb vastastikusel austusel ja eelkõige aususel. 
 

8.9 Nii meil kui ka Teil  on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsusele. See on võimalik 

vaid meie ühise koostöö tulemusena.  

 

9. LASTEAIA MAKSUDE TASUMINE 
 

9.1Lasteaia kohatasu – lasteaia rahastamisel moodustab vanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 10% 

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eelmisel kalendriaastal kehtinud töötasu kuualammäärast.  

 

9.2 Lasteaeda esmakordselt tuleva lapse vanem katab esimesel kuul kohatasu päevamäära alusel, mis saadakse 

kuumäära jagamisel jooksva kuu tööpäevade arvuga. 

 

9.3 Vanemate poolt kaetavast osast kaetakse järgmised kulud:  

       20% arvelt õppevahendite kulud 

       80% arvelt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks. 

 

9.4 Ühest perest pärit teise lapse eest katab vanem 60% ja alates kolmandast lapsest 20%  punktis 9.1 kirjeldatud 

kohatasust. 

 

9.5 Vanem vabastatakse üheks kuuks aastas tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel 

vanema avalduse alusel. Vanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia õppejuhile vähemalt 

üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise kuu algusest. Avalduse peab sisaldama lapse ja vanema andmeid, 

osalustasust vabastamise perioodi ja avalduse esitamise kuupäeva. Avalduse vorm on kättesaadav Aruvälja 

Lasteaia kodulehel, mis paikneb Jõõpre Kooli kodulehel www.jooprepk.ee 

 

9.6 Alates 01.10.2015 on toiduraha suurus 1,50€ päevas.  
 

9.7 Lasteaia päevane toiduraha jaguneb:  

Hommikusöök   0,37 € 

Lõunasöök   0,78 € 

Õhtusöök    0,35 € 
 

9.8 Toiduraha suurus vaadatakse üle ja kinnitatakse hoolekogu poolt kord kalendriaastas, septembrikuus.  Uus kord hakkab 

kehtima alates 01.10.2015. 
 

9.9 Arve  toiduraha ja osalustasu maksmiseks saadetakse elektronpostiga  iga kuu alguses hiljemalt 10-ndaks kuupäevaks. 
 

9.10 Tasumise tähtaeg on  jooksva kuu 25. kuupäev. 
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9.11 Kui Teil on tekkinud lasteaiamaksude tasumisel võlgnevus üle kahe kuu, on lasteaia õppejuhi õigus Teie laps 

lasteaiast välja arvata.  
 

9.12 Makseraskuste korral on võimalik Audru valda sisse kirjutatud peredel taotleda Audru Vallavalitsuselt toiduraha ja 

kohatasu maksmise soodustust.  Vastavasisuline avaldus tuleb  esitada Audru Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


