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Konguta Kooli lasteaiarühmade kodukord 
 
 

1. Üldsätted 

 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 

 Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel http://www.konguta.edu.ee/ ja on lasteaias 
paberkandjal tutvumiseks kättesaadav. 

 Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

 Lasteaia ametlik suhtluskanal on ELIIS /https://www.eliis.ee/ ja ametlik meiliaadress: 
kool@konguta.edu.ee 

 
2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine 

 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära 
endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava. 

 Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu 
rühma töötajalt. Rühma töötajatel on keelatud last anda üle selleks volitamata (rühma 
töötajatele tundmatule) isikule. 

 Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu. 

 Eriolukordadel, kui laps saabub lasteaeda ettenähtud ajast hiljem, tuleb lapsevanemal sellest 
teavitada rühma telefonil. 

 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest 
teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil. 

 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, võtab rühma töötaja telefoni teel kontakti 
lapse vanematega ning teavitab olukorrast direktorit, kes tegutseb vastavalt politsei 
korraldustele. 

 Lapsevanem teavitab rühma õpetajat lapse haigestumisest, helistades või saates tekstisõnumi    
rühma telefonile samal  tööpäeval kella 12.00ks. Muul põhjusel lapse puudumisest teavitab 
lapsevanem hiljemalt eelneval tööpäeval kella 12.00ks. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat 
lapse tagasitulekust lasteaeda, helistades või saates tekstisõnumi rühma telefonile eelneval 
tööpäeval kella 12.00ks.  

 
3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

 Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, 

mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldust. 

 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku 

omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. 

 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning 

teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit. 

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

ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti 

määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga 

või direktori poolt määratud isikuga.  

 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. 
Lapsevanem ei too algava nohuga, nohust, köhivat või jääknähtudega (aevastab, kollane tatt 
jm) last lasteaeda. Töötajal on õigus haigusnähtudega laps lasteaiast koju tagasi saata.  
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 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada rühma töötajat ja/või tervishoiu 
töötajat.  

 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja 
võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi 
kohale jõudmiseni esmast abi.  

 Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse võimaluse korral teistest lastest. Nakkushaiguste 
esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid. 

 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätikute pakk, vajadusel 
vahetuspesu). Lapsel on soovitatav kanda heleda tallaga ja kindlalt jalas püsivaid, 
libisemisvastaseid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. 

 Lapsel on õueriided, peakate, kindad ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lapse riietel ja riietuses 
ei tohi olla pikki salle, ohtlikke pikki nööre, kaunistusi, kette jt ohtlikke detaile. Laste riietel ja 
jalanõudel on lapse nimi või nimetähed, mis kergendavad ühesuguste riiete ja jalanõude 
eristamist.  

 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad 

 Lasteaia sõimerühma võetakse vastu laps, kes on võõrutatud rinnast, lutist ja lutipudelist, on 
mähkmevaba, käib potil ning sööb iseseisvalt. Laps on harjunud magama oma voodis ja lapsel 
on päevasel ajal ainult üks magamiskord. 

 Lasteaias on üks valverühm 3.- 7.aastastele lastele. Valverühm on vajaduspõhine ja selles 
osalemiseks on vaja informeerida oma lapse rühma töötajat. 

 Soodsate ilmastikutingimuste korral viibivad lapsed igapäevaselt õues.  
 

4. Turvalisuse tagamine 

 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. 

 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade 

viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, 

spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. 

Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult 

palju ruumi mängimiseks. 

 Lasteaia õueala on rühmadel ühine (v.a sõimerühm). Rühmade üheaegsel õues viibimisel on 
tagatud, et puudub oht vigastuste tekkimiseks. Kõrgendatud järelevalve on kiikude ja 
liumägedega ronimismajade juures. 

 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata on keelatud.  
Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud. 

 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale 
transpordivahenditele, kellel on vastav luba. 

 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega 
tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.  

 Õppekäigu ajal ja väljaspool lasteaia territooriumi liigeldes on lapsed ja rühma töötajad 
helkurvestides. 

 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et rühma tööaja jooksul on õpetaja ja õpetajat abistav 
töötaja sõime- ja sobitusrühmas kuni seitsme lapse ja  liitrühmas kuni üheksa lapse kohta.  

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

 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste 
turvalisus. 

 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. 
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 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud 
reeglitele. Lapsevanem peab selgitama kodus lapsele mänguasja purunemise võimalust. 

 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat 
või lasteasutuse direktorit laste ja töötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustavatest 
olukordadest. 

 

 

Kodukord on kinnitatud 08.04.2015 

Uus redaktsioon on kinnitatud 04.01.2019 

 
 
Konguta Kooli direktor 
Liina Tamm 


