PÕLULA KOOLI ULVI LASTEAIA KODUKORD
Põlula Kooli Ulvi lasteaed viib Rägavere vallas ellu alushariduse õppekava.
Põlula Kooli Ulvi lasteaia töötajad usuvad, et koostöös lapsevanemaga on võimalik arendada ja
kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele.
Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine.

1. Lasteaed on avatud tööpäeviti 07:15-18:30.
2. Laps saabub lasteaeda hiljemalt kell 08:15.
3. Lapsevanem saadab hommikul lapse rühmatuppa.
4. Õpetaja võtab rühmatoas lapse vastu ja õhtul saadab vanemaga koju.
5. Üksinda last koju ei lubata.
6. Kooliminev laps võib iseseisvalt lasteaeda tulla ja koju minna lapsevanema avalduse alusel.
Riietus.

7. Lapsel on lasteaias vajalikud eraldi toa- ja õueriided, jalanõud (vastavalt ilmastikule).
Lisaks ka vahetusriided väikeste äparduste puhuks.
8. Võimlemistunniks toas on vajalikud lühikesed püksid ja T-särk, õues dressid ja
spordijalanõud.
9. Toas on vajalikud vahetusjalanõud - rihmikud.
10. Lõunauinaku ajaks on vajalik pid?aama või öösärk.
11. Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
12. Jalanõud ja riided peavad olema märgistatud. Kaaslasel võivad olla samasugused.
Söömine.

13. Lasteaias on kolm söögikorda:
Hommik 08:30
Lõuna 12:00
Õhtuoode 16:00
14. Lapsevanem teavitab lapse puudumistest ette eelneval päeval või hommikul hiljemalt 07:30
ning peale puudumisi, millal laps lasteaeda tuleb, siis teab majandusjuhataja arvestada söögiga.
15. Puudumistest võib teatada telefonil 32-93-240 või +372 53047671.
Lapsevanema kulud.

16. Lapsevanema poolt kaetavad igakuised kulud koosnevad:
Kohamaks - 19,20 EUR
Õppevahendite tasu - 9,60 EUR (õppevahendid, raamatud, töövihikud, mänguasjad).
17. Kohamaks ja õppevahendite maks tasutakse iga kuu (olenemata sellest, kui palju on laps
lasteaias käinud).
Juuni, juuli ja augustikuus tasutakse ainult kohamaks - 19,20 EUR.
18. Tasu makstakse panka või valla kassasse iga kuu 25. kuupäevaks.
19. Maksuvõlgade puhul on lasteaia hoolekogu otsusel direktoril õigus kuni võlgade
likvideerimiseni last lasteaeda mitte lubada.
20. Majanduslike raskuste puhul pöörduda valla sotsiaaltöötaja poole.
Mänguasjad.

21. Reedeti võib laps rühmaruumi kaasa tuua korraga ühe isikliku mänguasja.
22. Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib reegel - 'ma ei ole kade ja luban ka teistel oma
mänguasjaga mängida'.
23. Õpetaja ei vastuta laste isiklike mänguasjade, rataste, kelkude, suuskade jms eest.
Kokkuleppel rühmaõpetajaga võib neid kaasa võtta.
24. Lasteaia territooriumil jalgrattaga sõitmiseks on kohustuslik kiiver.
25. Kui laps lõhub sihilikult lasteaia vara, siis tuleb kahjud korvata lapsevanemal.
Sünnipäevad.

26. Lasteaias tähistame lapse sünnipäeva ühise lauluringiga, lasteaia poolt on sünnipäevakook
ning väike kingitus.

27. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi kas kommide või puuviljadega. Arvestada
tuleb siis laste arvuga rühmas.
Haigused.

28. Haiget last lasteaeda tuua ei või.
29. Lapsele ei tohi kaasa anda ravimeid. Lasteaia töötajatel ei ole lubatud lastele ravimeid
anda.
30. Kui laps haigestub lasteaias, võetakse ühendust lapsevanemaga. Lapsevanem peab olema
alati telefonitsi kättesaadav.
31. Kõikidest terviseprobleemidest, kroonilistest haigustest, ravimite võtmisest, millega
kaasnevad kõrvalmõjud, teavitab lapsevanem rühmaõpetajat.
Rühmade töö.

32. Lasteaias on kaks liitrühma - noorem liitrühm ja vanem liitrühm.
33. Rühmadel on:
Tegevuskava õppe- ja kasvatustegevuseks
Päevakava, mis kindlustab laste eale vastava päevarütmi
Soovitused, erinõudmised, üritused, ettevõtmised kodu ja rühma koostööks.
Koostöö lapsevanemaga.

34. Hea koostöö lapsevanema ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning
turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
35. Lapsevanemal on õigus pöörduda lasteaiaõpetajate, juhtkonna või lasteaiast valitud
hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.
36. Lapsevanemal on õigus tuua last lasteaeda ainult õppetegevuste ajaks.
37. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia
töökorralduse kohta.
38. Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid pedagoogidele, lasteaia juhtkonnale ja
hoolekogule laste arenguks vajalike tingimuste loomiseks, aidates ise kaasa nende
kujunemisele.
39. Lapsevanem räägib õpetajaga kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva
lasteaias. Rühmaõpetajal on siis kergem last mõista.
40. Lapsevanem teatab hommikul õpetajale lapse ennelõunasest lasteaiast äraviimisest. Laps
viiakse lasteaiast ära hiljemalt 12:30. Lõunauinaku ajal lapsi ei äratata, sest see häirib teisi.
41. Lasteaia töötajatele kehtib konfidentsiaalsuse nõue.
42. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest saab lugeda seinal
olevatelt stendidelt ja internetist.

