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1. ÜLDSÄTTED 
 

1.1. Kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ja 

lastevanemate informeerimiseks lasteaia  töökorraldusest. 

1.2. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest koolieelsete lasteasutuste tööd  

reguleerivatest õigusaktidest. 

1.3. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on paberkandjal tutvumiseks kättesaadav 

igas rühmas. 

1.4. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

 

2. INFOVAHETUS  
 

2.1 Informatsioon lasteaia õppetegevuste, päevakava, teadete, uudiste, soovituste kohta on 

kättesaadav lasteaia veebilehel www.veskitammila.ee ja Eesti Lasteaedade 

Internetipõhises Infosüsteemis www.eliis.ee. Rühma tegevusi kajastav info on rühma 

infostendil.  

2.2 Lapsevanem annab lasteaiale lapse ja vanemate (eestkostjate) andmed: nimed, isikukoodid 

(maksuametile esitamiseks, osalustasu pealt tagastatava tulumaksu tagasimaksmiseks), 

telefoninumbrid, koduse aadressi ja e-posti aadressid. Andmete muutumisest tuleb 

lasteaeda koheselt teavitada. Andmete andmisega lubab lapsevanem nende kasutamist 

lasteaia, Saue valla ning asjasse puutuvate valla lepingupartnerite (nt toitlustaja, 

huvitegevuse korraldajad) poolt. 

2.1 Lasteaias pildistatakse laste üritusi, pildid on lasteaia veebilehel ja Facebookis. Kui 

lapsevanem ei soovi oma lapse piltide avaldamist, palume sellest informeerida lasteaia 

direktorit. 

2.2 Lapsevanemal on õigus pöörduda info, nõu ja abi saamiseks rühma töötajate, logopeedi, 

tervisetöötaja, õppealajuhataja või lasteaia direktori poole. Töötajate kontaktandmed on 

avaldatud lasteaia veebilehel. 

 

3. LASTEAIA TÖÖAEG 
 

3.1 Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00 kuni 19.00  

3.2 Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, 

võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.   

http://www.veskitammila.ee/
http://www.eliis.ee/


3.3 Lasteaed on suletud laupäevadel ja pühapäevadel ning riiklikel pühadel.  

3.4 Lasteaed on hooldusperioodiks suletud reeglina juulikuus. Sellel ajal töötab ühes Saue 

valla lasteaias vastavalt vajadusele suvine valverühm. 

 

 

4. LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE JA PUUDUMINE 
 

4.1 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust (kell 9.15) ja viib 

sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. 

4.2 Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu 

rühma töötajalt. 

4.3 Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud 

esindajatele. Erandid tuleb kooskõlastada kirjalikult lasteaia direktoriga. 

4.4 Rühma töötajal on keelatud last anda üle selleks volitamata isikule. 

4.5 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud ning vanemaga ei ole võimalik 

ühendust saada, ootab rühma töötaja ühe tunni lasteaias. Kui ka siis pole lapsevanem 

lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest.  

4.6 Lapsevanem teavitab rühma töötajat rühma telefonil, kui laps haigestub või mingil muul 

põhjusel ei tule lasteaeda või jõuab lasteaeda hiljem kui kell 9.15. 

 

5. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE 
 

5.1 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest 

eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, 

kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. 

5.2 Kui laps vajab erihoolt või tähelepanu (nt voodi märgamine, tundlikud kõrvad, higistab 

palju jms), informeerib lapsevanem sellest rühma töötajat. 

5.3 Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. 

Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) 

last vastu ei võeta. 

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

määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda 

ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori 

määratud lasteaiatöötajaga.  

5.5 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning 

teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.  

5.6 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi 

ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele 

esmast abi. 

5.7 Lapse nakkushaigusse haigestumisest peab lapsevanem teavitama rühma töötajat esimesel 

võimalusel.    

5.8 Nakkushaiguse kahtlusega lapse eraldab lasteaia töötaja võimaluse korral teistest lastest.   

5.9 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte 

pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid. 

5.10 Lasteaia tervisetöötaja teavitab lapsevanemaid rühmas levivast nakkushaiguse 

juhtumist või –puhangust teatega rühma infostendil.  

5.11 Ujulasse ei lubata haigustunnustega (nt nohu)  lapsi. 

5.12 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues. Õues 

viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast 

välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). -15 kuni -20 kraadi tuulekülma puhul 



viibitakse õues kuni 20 minutit, üle -20 kraadi tuulekülma puhul lapsed õue ei lähe. 

Liikumistegevused õues toimuvad kuni -10 tuulekülmaga.  Ujumispäevadel ei viida lapsi 

peale ujumist õue.  

5.13 Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele 

lapsevanematega. 

 

6. TURVALISUSE TAGAMINE 
 

6.1 Lasteaia töötajad loovad koostöös lapsevanematega lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse 

keskkonna, mis on turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning 

kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. 

6.2 Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve. 

6.3 Lasteaia peamajja sisenemine on korraldatud ukse magnetkaardiga. 

 6.3.1 Lasteaiakoha saamisel väljastatakse perele kuni kaks uksekaarti kohatasu  hinna sees. 

Kaardi kaotsiminekul või kulumisel ning juhul, kui pere vajab rohkem kui kaks kaarti, 

ostab lapsevanem lisakaardi. Lasteaiast lahkumisel tagastab lapsevanem magnetkaardid 

lasteaiale. 

6.3.2 Hoonesse, kus asuvad Krõlli, Pipi ja Nublu rühmad, on juurdepääs tagatud 

uksekoodiga.  

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

6.5 Laagri Kooli ruumides töötavate rühmade, kus tualettruumid asuvad rühmaruumist eemal, 

lapsi saadab tualettruumi rühma töötaja.  

6.6 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega 

tuppa, tagab teine rühma töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

6.7 Laste ujulasse viimisel on iga seitsme lapse kohta täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja 

juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi. 

6.8 Lastel on võimalus osaleda huvitegevustes alates kella 16.00. Huvitegevusse viib lapsed 

ja toob tagasi tegevusjuhendaja. Kui huvitegevuse lõpp jääb ajale, mil rühma töötaja 

ülejäänud lastega õues on, organiseerivad lapse vastuvõtu rühmas ja õpetajale üleandmise 

lapsevanemad omavahelisel kokkuleppel.  

6.9 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.  

6.10 Õppekäigul transpordiga vastutab tellitud transpordi sõiduki tehniliste nõuete (kehtiv 

tehnoülevaatus, töökorras ja kättesaadavad turvavööd kõigil istmetel, nõuetekohane ja 

töökorras ohutusvarustus) vastavuse eest transpordifirma. 

6.11 Õppekäigule minnes koostab pedagoog nimekirja osalevatest lastest, mis sisaldab laste 

nimesid, isikukoode, lapsevanema kontaktandmeid. Nimekiri kinnitatakse 

õppealajuhataja või direktori poolt. 

6.12 Lasteaia territooriumile sisenedes või väljudes suletakse väravad.  

6.13 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale 

transpordivahenditele, kellel on vastav luba. 

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

6.15 Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise 

ning meetmete rakendamise korda reguleerib lasteaia Hädaolukorras tegutsemise plaan, 

dokument on asutusesiseseks kasutamiseks.  

6.16 Lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat 

või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust 

ohustavatest olukordadest. Olukorrad lahendatakse kriisimeeskonna poolt vastavalt 

Hädaolukorras tegutsemise plaanile. 

 



7. LAPSE RIIETUS 

 

7.1 Lapsel peavad lasteaias kaasas olema isiklikud hügieenivahendid: kamm, taskurätt, 

vajadusel vahetuspesu.  

7.2 Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et 

vähendada komistamis-ja kukkumisohtu. 

7.3 Ujumispäeval on lapsel kaasas ujumistarbed: käterätik, ujumismüts, püksid, 

hommikumantel, kummijalatsid. Liikumistundideks on lapsel lühikesed püksid ja särk. 

Võimlemis- ja ujumisriided hoitakse eraldi kotis, millel on lapse nimi. 

7.4 Lapsel on õueriided ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust ning alati ilmastikule vastav peakate. 

7.5 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Tõmblukud riietel 

ja jalatsitel on terved ja kergelt käivad, nii, et laps nendega hakkama saab.   

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

7.7 Lastel, kellel esineb voodimärgamist, on kapis vahetuspesu ja madratsile kaitsekile.   

 

8. TOITLUSTAMINE 

 

8.1 Lasteaia toit valmistatakse OÜ Laagri Hariduse ja Spordikeskuse (Laagri Kooli)  köögis 

Saue Vallavalitsuse määratud toitlustaja poolt.  

8.2 Menüüga saab tutvuda rühma infostendil ja lasteaia veebilehel. 

8.3 Toitlustamine on garanteeritud lastele, kes on lasteaeda saabunud hommikusöögi ajaks või 

kelle kohta on kella 9.15-ks rühma töötajat teavitatud, et laps saabub lasteaeda hiljem. 

8.4 Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse tulenevalt 

tervishoiutöötaja (perearsti, allergoloogi) soovitustest koostöös lapsevanema ja 

toitlustajaga.  

8.5 Toitlustamisega seotud küsimustele vastab lasteaia direktor või toitlustaja esindaja. 

Toitlustaja kontaktid on lasteaia veebilehel. 

 

9. LASTEAIA TASU 

 

9.1 Lasteaia tasud on:  

 1) Saue vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu  

 2) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidupäeva maksumus 

9.2 Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e- posti 

aadressile elektrooniliselt.  

9.2.1 Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Osalustasu on 

fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse lasteaias kohal käimisest.  

9.2.2 Osalustasu tasumise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.  

9.2.3 Osalustasu võlgnevuse korral üle kahe kuu kaotab laps õiguse lasteaiakohale ning 

tema asemele võetakse järjekorra alusel uus laps. 

9.3 Arve toidupäeva maksumuse eest esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks. 

Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks. 

9.3.1 Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul lasteaias kohaloldud 

päevade arvu eest. 

9.3.2 Arve toiduraha tasumise kohta esitab toitlustaja vanemale e-posti teel. 

9.3.3 Toiduraha maksekorraldusele märgitakse saaja ning selgituse lahtrisse lapse nimi ja  

rühm. 

9.3.4 Toiduraha võlgnevuse korral üle ühe kuu lõpetatakse lapse toitlustamine kuni 

võlgnevuse likvideerimiseni.  



9.4 Lasteaia õppekavaväliste tegevuste korraldamine: teatrite külastused, õppekavaväliste 

materjalide, nt töövihikud, ostmine, õppekäikudeks busside tellimine jms lepitakse kokku 

iga rühma lastevanemate koosolekutel, neid korraldab lasteaed ning nende finantseerimise 

korraldavad lapsevanemad. 

 

10. MÄNGUASJAD 

 

10.1 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud 

reeglitele. Keelatud on kaasa võtta mängurelvi, raha, teravad esemed (naelad, noad jms). 

10.2 Mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte “ma ei ole kade ja luban teistel ka oma 

mänguasjaga mängida”. 

10.3 Rattad, kelgud, vankrid, suvekärud hoitakse rühma territooriumil varikatuse all.  

10.4 Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade, -vahendite ja 

väärisesemete kadumise või purunemise eest. 

 

11. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

 
Otsus tuleneb Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel, mille kohaselt lasteasutuse 

kodukorra kinnitab hoolekogu. 

 

12. OTSUSE RESOLUTIIVOSA  
 

Hoolekogu kinnitab “Veskitammi Lasteaia kodukorra”, mis jõustub alates 1.septembrist 

2017.a  

 

13. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 
 

Otsus tehakse teatavaks asjaajamiskorras kehtestatud korras. 

 

14. OTSUSE JÕUSTUMINE 
 

Otsus jõustub selle teatavakstegemisel. 

 

15. VAIDLUSTAMISVIIDE 
 

Otsuse võib vaidlustada 30 päeva jooksul esitades vaide hoolekogule. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kirsti Dengo-Metsamaa 

 

Hoolekogu esimees 

 

 

 


