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NARVA LASTEAIA „KARIKAKAR“ KODUKORD 

 

Lasteaiasse laste vastuvõtmine ja väljaarvamine vastuvõtt toimub vastavalt Narva linnavalitsuse 

määrusele 16.05.2012.a № 442 «Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu 

ja sealt väljaarvamise kord».  

 

Lasteaia töö korraldamine 

 

Lasteaed töötab tööpäeviti kella 06.30 kuni 18.30. Lasteaed on suletud puhkepäevadel ja 

riigipühadel. Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud riigipühadele eelneval tööpäeval kolme tunni 

võrra (Töölepingu seadus § 53). Seepärast aasta viimasel päeval (31.12), päev enne Eesti Vabariigi 

sünnipäeva (23.02), päev enne Võidupüha (22.06) ja pave enne Jõule (24.12) lasteaed töötab kella 

06.30 kuni 15.00.  

Kui vanem on mingil põhjusel hilinenud, siis on vaja rühma õpetajale sellest teavitada. Kuid 

hilinemised ei tohiks muutuda harjumuseks. Õpetaja tööpäev lõpeb kell 18.30. Selleks, et õpetaja 

saaks  rühma sulgeda ja töökohast lahkuda, tuleb viia laps rühmast ära hiljemalt kell 18.20. 

Kui lapsevanem ei tule õigeaegselt lasteaeda, siis rühma õpetajal on õigus politsei välja kutsuda  

(Sotsiaalhoolekande seaduse põhjal), mis viib last Narva lastekoju aadressil Maslovi tn. 3a (tel 356 

9510). Sellest teavitakse kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialisti, kes edasi tegeleb lapsega. 

Eelnevalt õpetaja võtab vanemaga ühendust telefoniteel. Selleks, et läbida ebameeldiva olukorra 

tekkimist, palume kindlasti vastata lasteaiast kõnele!  

Hommikul annab lapsevanem (või lapsevanema poolt volitatud isik) lapse isiklikult üle õpetajale 

või õpetaja abile.  

Soovitatav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks, kuid kindlasti hiljemalt kell 8.50, mil algavad 

õppe- ja kasvatustegevused. Hilinejatel on keelatud rühma astuma, kui tund juba algas. 

Juhul kui laps saabub hommikul või lahkub õhtul lapse vanema poolt volitatud isikuga, tuleb 

lapsevanemal teatada sellest rühma õpetajat. Kord nädalas peab lapsevanem tulema rühma, et saada 

infot lapse tegemiste kohta. 

Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta nende 

kadumise või katkimineku eest ja oma mänguasju lubatakse ka teistele mängida. 

Isikliku jalgrataste, rulluisude ja tõukerattade kasutamine lasteaias on keelatud teiste laste 

turvalisuse jaoks. Kelgud, tõukeratad on vaja panna spetsiallsesse ruumi. 

Päeva lõpus nii rühmast kui ka õuest lahkudes jäetakse hüvasti õpetajaga. Ärge lahkuge 

lasteaiaõpetajaga kontakti võtmata! 

On kategooriliselt keelatud täiskasvanuta lapse lasteaiasse tulek ja sellest lahkumine. 

Lapsevanem teavitab õpetaja, kui keegi teine, v.a. ema, isa või teist pereliikme, tuleb lapse järgi. 

Õpetaja annab last ainult adekvaatsele ja kainele täiskasvanule. 

 

Lasteaiamaksude tasumise kord 

 

Maksekviitungid saavad lapsevanemad rühmaõpetajatelt ja panevad allkirja kättesaamisel. 

Osalustasu ja toiduraha makstakse eelmise kuu eest. Arved tuleb tasuda iga kuu 20. kuupäevaks 

vastavalt arvele. Osalustasu kehtestab Narva Linnavolikogu. 

http://www.suurpae.ee/wp-content/uploads/2011/03/2012-05-23-nr-1-13_07-Lasteaia-kodukorra-kinnitamine_RUS8.doc


Lapsevanemal ei ole võimalust saada aastas osalustasust vabastust (isegi kui laps ei käinud lasteaias 

pika aja jooksul), see makstakse kogu aasta jooksul. 

Õigeaegse tasumise raskuste tekkimisel lapsevanem koheselt pöördub direktori poole selleks, et 

leida lahendust. Vastasel juhul lapse lasteaias käimine peatatakse võlgnevuse likvideerimiseni.  

Kui lapsevanem ei tasunud osalustasu ja toiduraha kviitungi saamise päevast ühe kuu jooksul, arvab 

direktor lapse lasteasutusest välja määruse alusel ilma lapsevanema taotluseta.  

Pärast kviitungi väljamaksmist vanem samuti panevad allkirju lehe peal, maksmise päeva märkides. 

On keelatud: 

1) oma transpordiga (autoga) lasteaia territooriumile sissesõit; 

Oma auto parkimisel tuleb jätta sõiduteed väravadeni vabaks, et ametlik transport saaks sisse ja 

välja sõita lasteaia alast. 

2) lasteaia territooriumil ja ruumides koduloomadega viibimine; 

3) lasteaia territooriumil ja ruumides narkojoobes ja purjuste inimeste viibimine; 

4) lasteaia territooriumil ja ruumides võõraste inimeste administratsiooni loata viibimine; 

5) suitsetamine, alkohooli ja narkotikumite tarvitamine lasteaia territooriumil ja ruumides. 

 

Lapse tervis 

 

Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest 

eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning 

õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. 

Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. 

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

teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit. 

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

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

määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või 

direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. 

Juhul, kui lapsel on  allergia, esitab lapsevanem rühmaõpetajale sellekohase arstitõendi ning sellega 

arvestatakse menüü koostamisel. Kui teie laps vajab erihoolt või tähelepanu, teatage sellest kindlasti 

õpetajatele. 

Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. 

 

Toitlustamine 

 

Lasteaiapäevas on kolm söögikorda: hommikusöök, lõuna ja pärastlõuna. Nädala menüüga saab iga 

päev tutvuda rühma infostendil. 

NB! Lapse allergiast tuleb teavitada tervihoiutöötajat ja lapse rühma personali. Individuaalmenüü 

koostatakse ainult arstitõendi alusel.  

Lapse sünnipäeva tähistamiseks on keelatud tuua torte, koduküpsetiseid ja –mahlaid 

(Terviseameti nõue). On lubatud tuua komme, küpsiseid ja muid maiustusi tehasepakendis 

valmistamise kuupäevaga ja realiseerimise tähtajaga. 

Lapsekappis on keelatud toitu hoida, sh puuvilju, maiustusi (nätsukomme eriti), krõpse, leivakesi 

jm. 

Lapsevanematel on keelatud anda teistele lastele midagi süüa rühmaõpetaja loata.  



Toidukordadest loobumise (või toidukorra taastamise) avaldus tuleb esitada kirjalikult lasteaia 

majandusalajuhatajale enne selle kuu algust, millest muudatust soovitakse. Kuu keskelt või päevade 

kaupa pole võimalik toidukorra tasu maha arvestada.  

Vanem teavitab lapse toitumisele panemisest või tema planeeritud puudusest päev enne, kuni 

11.00, lapse tulekule või puudumise eelneval päeval, helistades telefoninumbril 35 92434. 

Kui laps puudub põhjuseta lasteaias kaks päeva järjest, siis kolmandal päeval teda automaatselt 

võetakse toitlustamisest ära. 

 

Riietus 

 

Ei ole halba ilma, on ilmastikule mittevastav riietus ja jalanõud. Laps vajab vastavalt ilmale 

piisavalt riideid kogu päevaks. Õues peab lapsel olema olenemata aastaajast peakate. (Ka 

suveperioodil vajab laps peakatet, et kaitsta pead ereda päikese eest.). Laps tuleb lasteaeda puhtana 

ja tervete riietega. Riietel ei tohiks olla pikki nööre, aasasid, takerduvaid salle. Kinnitused (lukud, 

trukid) peavad olema turvalised ja töökorras. Talveperioodil on vajalikud vahetuskindad.  Lapsel on 

kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Riided on soovitav 

märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minekut. Vastavalt Sotsiaalministri määrusele 

(RT I 2010, 69, 526) viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Lapse õues viibimise aeg sõltub 

välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist. 

Lapsevanem ei saa nõuda lapse tuppa jätmist, kõik lapsed käivad õues päevakavas ettenähtud 

ajavahemikel. Õuesoleku ajal toimub rühmas suurpuhastus ja rühmaruumi tuulutamine.  Lapsel on 

kapis isiklik kamm ja toodud rühma pabertaskurätikud. Liikumistundideks on lapsel eraldi 

võimlemisriided (T-särk, lühikesed püksid). Õpetajad ei vastuta lapse ehete ega õuesolekul 

kantavate riiete ja jalanõude esteetilise välimuse eest. Lasteaias on turvalisuse huvides lapsel 

keelatud kanda ehteid (keed, sõrmused, rippuvad kõrvarõngad). 

 

       

On koostatud järgmiste dokumentide alusel: 

Eesti Vabariigi haridusseadus 

Koolieelse lasteasutuse seadus 

Narva lasteaia Karikakar põhimäärus 

Narva Linnavalitsuse 16.05.2012.a määrus nr 442 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja 

sealt väljaarvamise kord". 

 

Kodukord on läbi arutatud ja heaks kiidetud pedagoogilise nõukogu poolt protokoll 2 28.11.2013.a             

Kodukord on läbi arutatud ja heaks kiidetud hoolekogu poolt 05.11.2013.a              

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006
http://www.suurpae.ee/?page_id=5480
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=106663
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=106663

