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KOIGI KOOLI LASTEAED KALEVIPOEG  

HEAD TAVAD 

 
 

Lasteaed juhindub oma tegevuses Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest, Koolieelse 

lasteasutuse seadusest, sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded koolieelses 

lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“, Koigi Kooli põhimäärusest, Koigi 

vallavalitsuse ja Koigi vallavolikogu õigusaktidest. 

Meie lasteaia kõigil peredel on oma tõekspidamised, väärtushinnangud ja 

kasvatuspõhimõtted. Kokku lepitud head tavad on abistavaks vahendiks, et  lasteaia 

igapäevaelu kulgeks probleemideta  lasteaialastel, lastevanematel ja lasteaia töötajatel. 

 

 

1. Lapse lasteaeda vastu võtmine  ja väljaarvamine 

 Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub Koigi Vallavalitsuse 21. august 

2012 määruse nr 1 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ 

alusel 

 

2. Lapse lasteaeda toomine ja viimine 

 Lasteaed on avatud 7.00-17.30  

 Lasteaed on suletud riigipühadel. Töölepingu seaduse § 53 kohaselt lühendatakse kolme 

tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult 

eelnevat tööpäeva 

 Suveperioodil 01.06 – 31.08 võivad rühmad olla ühendatud või hoolekoguga kooskõlastatult 

rakendatud lasteaia ajutist sulgemist kuni 35päevaks. 

 Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal lasteaia 

päevakava järgides. Laste toomise ja viimisega ei segata laste  une- ja söögiaega ning 

planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi. /Päevakavaga saab tutvuda kodulehel koigikool.ee 

 Hommikul antakse lapse  isiklikult üle õpetajale või õpetajaabile ja kindlasti informeerida 

kodustest juhtumitest, mis võivad  lapse päeva mõjutada 

 Lapse puuduma jäämisest palume teatada eelmisel päeval või hiljemalt sama päeva 

hommikul  kella 7.30-ks.Teatamata jäetud puudumispäevade eest  toiduraha maha ei 

arvestata. 

 Kui laps ei söö hommikueinet, peaks ta lasteaeda jõudma vähemalt 9.15 

 Õpetaja ei saada last lasteaist üksi koju. Bussiga üksi sõitva lapse vanem esitab lasteaeda 

avalduse, et vastutab ise oma lapse eest bussisõidu ajal. 

 Õpetaja annab lapse kojuminekuks üle ainult lapsevanemale või lapsevanema poolt selleks 

volitatud isikule eelneva teatamisega. 

 Kui tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajaga kontakti ja teatage lapse lahkumisest. 

 Õhtul palume varuda aega (vähemalt 15 min enne rühma sulgemist), et laps jõuaks 

rahulikult riietuda ja vanem saaks vajadusel õpetajaga vestelda  

 Peale lapsevanemale üleandmist vastutab lapse eest lapsevanem.  

 

 



3. Riietumine 

 Laps tuleb lasteaeda korrastatud välimusega, puhaste ja tervete riietega (kaasa arvatud riiete  

lukud) 

 Lapse riietamisel arvestada lasteaia mitmekülgset tegevust toas ja õues. Laps vajab piisavalt 

erinevaid riideid ja jalanõusid kogu päevaks. 

 Toas on vajalikud libisemiskindlad ning jalas püsivad jalatsid, mille jalga panemisega ja 

äravõtmisega saab laps ise hakkama. Jalanõude tallad ei tohi põrandale jätta triipe. 

 Lapse kapis võivad olla vahetuspesu, vahetusriided ja kott määrdunud riiete jaoks. 

 Õues mängimiseks on vajalik riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Soovitavad 

on vahetusriided ja tagavara kindad. 

 Sõrmikuid soovitame kanda lapsel, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna. 

 Talvel jälgitakse tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri Eesti Meteoroloogia ja 

Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste 

andmete alusel. Madalama kui   miinus -15 C  temeratuuri korral ei viida lapsi õue või 

lühendatakse väljasoleku aega 20 minutini.  

 Üleriietel ei tohi olla pikki nööre ja aasasid ning  riiete peal rippuvat salli. 

 Lapse riided ja jalanõud on varustatud nimedega  

 Lapsel on  isiklik kamm ja taskurätikud. 

 Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest 

 

4. Söömine  

 Lasteaias pakutakse lastele hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet 

 Nädala menüüga saab tutvuda lapse rühmas ja kooli kodulehel (Üldinfo all)  

 Arstitõendi alusel eridieeti vajavatest lapsest teavitada lasteaia õppejuhti, et sööklaga 

leppida kokku asendustoidu võimalustes.  

 Lasteaeda ei anta lastele kaasa maiustusi, toiduaineid ega nätsu.  

 Lasteaias lapse sünnipäeva tähistamine lepitakse kokku lapse rühmaõpetajaga.   
  

5. Mänguasjad  

 Lasteaeda võib kaasa tuua mänguasju, soovitavalt mitte kergesti purunevaid.  

 Lapsel on lubatud kaasa võtta ainult 1 mänguasi. 

 Kaasavõetud mänguasjad peavad olema terved, ohutud ja ei tohi sisaldada pisidetaile. 

 Õpetaja ei vastuta lapse mänguasja purunemise ja kadumise eest.  

 Lasteaeda ei anta lapsele kaasa raha, telefoni ja häält tegevaid mänguasju. 

 Lasteaeda on keelatud tuua mänguasju, mis imiteerivad inimeste ja teiste elusolendite 

hävitamise vahendeid. 

 Lasteaia mänguväljakul ei tohi  sõita jalgrattaga, tõuketattaga, rulaga , rulluiskudega.   

 

6. Haigestumisest 

 Lasteaeda tuuakse terve laps. 

 Lapse seisund peab tal võimaldama õues viibimist.  

 Õigus on lasteaeda mitte vastu võtta last , kellel on silmnähtavad haigustunnused (nohu, 

köha, silmapõletik, lööve) ja esineb oht nakatada teisi rühmas viibijaid.  

 Haiguste järelravi toimub kodus. Õpetajad ei anna lasteaias lastele ravimeid /va kroonilised 

haigused/ ja ei luba rohtu võtta ka lapsel endal.  

 Lapse haigestumisest nakkushaigusesse või pedikuloosi tuleb lasteaeda koheselt teavitada. 

 Lapse haigestumisest lasteaias teatatakse lapsevanemale  ja vanem viib lapse võimalusel 

koheselt  koju. 

 Kui laps saab lasteaias vigastada, antakse talle esmaabi, vajadusel kutsutakse kiirabi ja 

juhtunust teavitatakse lapsevanemat. 

http://www.emhi.ee/


 

7. Turvalisus 

 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, 

turvaline, pakub lastele erinevaid mängu, õpi – ja loovtegevusi ning kehalise edendamise 

võimalusi. 

 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös omavalitsusega laste arengut 

soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. 

 Lasteaia õualal on mängu- ja võimlemisvahendid, mis vastavad lapse eale ja kasvule. 

Ronimisredelid, spordi- ja võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. 

Vastutajaks on majandusjuhataja. 

 Rühmaruumis on mööbel paigaldatud nii, et on välditud vigastuse tekkimine ja lastel on 

võimalikult palju ruumi mängimiseks. 

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

 Lapsed ei tohi välja pääseda ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata. 

 Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud. 

 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat 

abistava töötaja ja laste suhtarvud KLS sätestatud piirnormidele. 

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

 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal vajalik minna osade lastega tuppa, peab teine 

rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

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

 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides. 

 Turvalisuse tagamiseks on lasteaia õuealal videovalve. 

 Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse 

lapsevanemaid telefonitsi. Tulekahju korral evakueeritakse lapsed. Palume koheselt 

teavitada rühmaõpetajat Teie kontaktandmete muutusest. 

 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma 

töötajat või kooli direktorit laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest 

olukordadest 

 Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja 

meetmete rakendamine toimub kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra plaanile. 

 

8. Koostööst 

 Hea koostöö vanemate ja õpetajate vahel aitab kaasa sellele, et laps oleks lasteaias rõõmus ja 

õpihimuline.  

 Lapsevanemal tuleb teatada andmete (telefon, e-mail) muutumisest lasteaeda koheselt. 

 Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest jne. räägime Facebooki 

lasteaia suhtlusgrupis ja jagame sealsamas ka lasteaias tehtud pilte.  

 Lasteaias ja lasteaiaga seoses toimunud sündmusi  pildistatakse ja pildid avalikustatakse 

kooli kodulehel koigikool.ee  

 Kui te ei soovi, et teie lapse andmeid või pilte avalikult esitatakse, palume sellest lasteaeda 

teada anda.    

 Probleemidest rääkimiseks või ettepanekute tegemiseks võib  pöörduda rühmaõpetaja, 

lasteaia õppejuhi, kooli direktori või hoolekogu liikme poole.   

 Nii Väikeste kui ka Suurte siilide rühmas on lastel kokkulepitud rühmareeglid,  et rühmaelu 

paremini sujuks.  

 

 

 

http://www.kool.koigi.ee/

