
 

 

VARBLA KOOLI  LASTEAIARÜHMA KODUKORD 

 

1. Lasteaeda minek ja tulek 

 Lasteaed on avatud 8:00-18:00 igal tööpäeval. 

 Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga (ema, isa, 

vanaema jne), kes annab lapse isiklikult õpetaja hoole alla. 

 Kaasa ei võeta teisi sööke-jooke, kui seda ei taheta jagada teiste 

lastega. Samuti ei tule laps lasteaeda närimiskummiga. 

 Kui soovite, et laps sööks hommikust, peaks rühma jõudma 

hiljemalt 8:30. 

 Õhtuti tulge palun lapsele järele vähemalt kümme minutit enne 

sulgemist. 

 Laps lahkub lasteaiast koos vanemaga. Kui lapse viib koju keegi 

muu peale lapsevanema, siis on tal kaasas vanema poolt kirjutatud 

vastavasisuline kiri. 

 Kui laps jääb koju, siis helistada 8:00-8:30 lasteaia telefonil: 44 

57681. 

 

2. Päevakava 

 Lapsed söövad kolm korda päevas. Hommikusöök on kell 9:00, 

lõunasöök on kell 12:30 ning õhtusöök on kell 15:30. 

 Tegelused algavad peale hommikusööki. 

 Laste puhkeaeg on kell 13:00-15:00. Vajadusel lõuna ajal laps 

lasteaiast ära viia teavitab lapsevanem hommikul või enne 

puhkeaja algust rühma õpetajat. Reeglina ei äratata lapsi une ajal. 

 Pärast puhkamist on mängimise aeg, kus õppetegevusi ei toimu 

või on individuaalsed tegevused. 

 Sünnipäeva tähistamiseks on lubatud rühmakaaslasi maiustustega 

kostitada. 

 

 

 



3. Riietus 

 Laps tuuakse lasteaeda puhtana (pestud, kammitud, sõrme- ja 

varbaküüned lõigatud jne). 

 Lapse kapis on puhas vahetuspesu, vajadusel kamm. 

 Laste lasteaiariided on puhtad ja terved, eriti oluline on lukkude, 

nööride, kingade-saabaste jne korrasolek. Sest – ei ole halba ilma, 

on halb või ilmastikule mittevastav riietus või jalanõud. 

 Ka suveperioodil vajab laps peakatet, et kaitsta end ereda päikese 

eest. 

 Labakindad võiksid olla niiskuse- ja veekindlad. Soovitame kaasa 

panna ka varukindad. Sõrmikuid võib kanda laps, kes oskab neid 

iseseisvalt kätte panna.  

 Riideid ja jalanõusid on soovitatav märgistada lapse nimega, et ära 

hoida asjade kadumist või vahetusse minemist. 

 Õpetaja (õp abi) peab olema informeeritud sellest, milliste riietega 

võib laps õue minna. 

 Vahetusjalanõud ei ole kohustuslikud. Lasteaia põrandad on 

soojad. 

 Hoidke laste kapid korras. Võtke kaasa Teile tehtud joonistused, 

üleliigsed ja määrdunud riided jms. 

 Parim riie lasteaias mängimiseks on see, mille määrdumise korral 

ei tule probleeme. 

 

4. Mäng 

 Lapsel võib olla lasteaias kaasas isiklik mänguasi, raamat, 

kaisuloom või nukk ainult mänguasjapäeval s.o reedel .  

 Mobiiltelefone meie lasteaia lapsed kaasa ei võta. 

 Mänguasi ei tohi olla liiga väike (pannakse suhu, kõrva, ninna) ega 

väga hinnaline. Püstolid, püssid ja mõõgad ei ole 

lasteaiamänguasjad. 

 Jalgrattaga sõites kasutatakse kiivrit, selle puudumisel jääb 

jalgratas seina äärde. 

 Lasteaias kehtib reegel, et kaasa tohib võtta korraga  ainult ühe 

mänguasja, mille laps õhtul ka koju viib. 

 

 

5. Tervis 



 Haige lapse koht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega laps ei 

jaksa lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi. 

 Lasteaiaõpetaja (õp abi) ei anna lapsele lasteaias vanema poolt 

kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid ise võtta! 

 Kui laps vajab mingis osas erilist hoolt või tähelepanu (nt allergia 

vms), siis teatage sellest lasteaiaõpetajale. 

 Rühma õpetajal (õp abil) on õigus mitte vastu võtta last, kellel 

esinevad järgmised haigustunnused: silmapõletik, lööve, nohu, 

köha, palavik. 

 Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa jätta 

last ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristus 

ja tuulutamine. 

 Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsele kutsutakse järele 

lapsevanem, kes peab lapse võimalikult kiiresti koju viima. 

Tõsisematel juhtudel kutsutakse kiirabi. 

 Lapse haigestumise korral palume teatada õpetajale. 

 

6. Koostöö 

 Lapse arengut soodustab turvatunne, meeldiv keskkond, koostöö 

lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate vahel. 

 Ootame Teid lasteaias toimuvatele üritustele, lahtiste uste 

päevadele, näitustele, pidudele, sest lapsele meeldib, kui vanemad 

tema tegemiste vastu huvi tunnevad ja teda innustavad.  

Lasteaias toimuvatest sündmustest saate teavet teadete tahvlilt. 

 Ootame ka Teie ettepanekuid ja arvamusi. 

 Ärge kartke pöörduda õpetaja või õpetaja abi poole nõu ja abi 

saamiseks ning probleemide lahendamiseks. Rühma õpetajad on 

alati nõus jagama informatsiooni ja nõuandeid, arutma probleeme 

ja otsima neile koos lahendust. 

 Lapsevanemal on alati võimalus ja õigus pöörduda kasvatamist, 

õpetamist jm. Puudutavate vaidluste lahendamiseks lasteaia 

direktori või hoolekogu poole. 

 Palun teatage lasteaiaõpetajale, kui Teie töö- ja koduse telefoni 

numbrid muutuvad. 

 Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps 

tunneks ennast meie rühmas hästi ja turvaliselt, olles rõõmus ja 



õpihimuline, leiaks palju sõpru ning saaks hakkama 1. klassi 

minnes. 

 

Lasteaiarühma meeskond soovib kõigile üksteisemõistmist ja koostööd lapse 
arendamisel, kasvatamisel ja õpetamisel! 


