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Vormsi lasteaia kodukord
Vormsi lasteaia kodukord reguleerib lapsevanemate ja lasteaia koostööd.
Vormsi lasteaia kodukord tugineb järgnevatele dokumentidele:





Koolieelse lasteasutuse seadus
Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
Vormsi lasteaia õppekava

Üldinfo









Laps on lasteaeda oodatud esmaspäevast reedeni kell 7.30-16.30
Ühe liitrühmaga Vormsi lasteaed on koolieast noorematele lastele (1,5–7a) hoidu ja
alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.
Liitrühm töötab päevakava alusel, lähtudes lasteaia õppekavast, tervisekaitse- ja
tervise edendamise nõuetest ning rühma laste vajadustest.
Õppe– ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub Koolieelse
lasteasutuse riiklikust õppekavast.
Lapsevanemal on kohustus tutvuda lasteaia kodukorra, päevakava ja lasteaiatasu
maksmise korraga.
Lapsevanemal on õigus tutvuda Vormsi Lasteaed–Põhikooli põhimääruse,
arengukava, lasteaia õppekava, töökorralduse ja muude lasteaia tegevust puudutavate
õigusaktidega.
Igasuguste küsimuste, probleemide ja soovide korral palume pöörduda rühma õpetaja,
direktori või hoolekogu poole.

Lapse lasteaeda toomine ja viimine
 Laps tuleb hommikul lasteaeda koos lapsevanemaga või lapsevanema volitatud
isikuga, kes annab lapse isiklikult õpetaja hoole alla hiljemalt kell 8.15.
 Lapse lasteaeda toomisel peab lapsevanem arvestama oma lapse ja rühma laste
huvidega ning rühma tegevus- ja päevakavaga (hommikusöök, tegevuste algused ja
lõpud, lõunauinak).
 Lapse puudumisest või haigestumisest teatada hiljemalt sama päeva hommikuks kella
7.30 lasteaia telefonil 5870 7909 või e-kirja teel lasteaed@vormsi.ee, sest siis võetakse
laps puudutud päeva toidukorralt maha.
 Lapsevanem teavitab vajadusel rühma õpetajaid kodustest sündmustest ja lapse
füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist, mis aitab rühma personalil last ja tema
käitumist paremini mõista.
 Rühma õpetaja jälgib laste terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal,
teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapse vanemat.
 Lapsevanema vastutusel ja vastava avalduse alusel on lubatud 6–7aastasel lapsel
iseseisvalt tulla/lahkuda, järgides kõiki turvalisuse nõudeid.
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Lapsevanem annab hommikul teada, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale
ema või isa.
Päeva lõpus jäetakse õpetajaga hüvasti nii rühmaruumist kui ka õuest lahkudes.
Hüvastijätmine on õpetajale märguandeks lapse turvalisest kojuminekust.
Lapsele tullakse järgi nii, et jõutakse rahulikult riietuda.
Kui lapsevanem on jäänud lapsele järele tulemisega hiljaks üle 15 minuti, siis lasteaia
töötaja helistab lapsevanemale, kui see ei anna tulemust, siis võtab ühendust
koolijuhiga, seejärel vajadusel vallavalitsusega, politseiga.
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale (24. veebr), võidupühale (23. juuni) ja
jõululaupäevale (24. dets) eelneval tööpäeval kestab lasteaiapäev kella 12.30-ni ,
Olavipäeval, 29. juulil on lasteaed suletud.

Lapse tervis














Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda, teiste
laste ja personali tervist (kellel on palavik, kõht lahti, silmapõletik, tugev vesine nohu,
tugev köha, pedikuloos (täid) või oksendab.
Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda, teiste
laste ja personali tervist (kellel on palavik, kõht lahti, silmapõletik, tugev vesine nohu,
tugev köha, pedikuloos (täid) või oksendab.
Päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse lapsevanemale ning laps saadetakse koju,
vajadusel raviasutusse.
Lasteaias ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral
määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) anda
ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse
tervishoiutöötajaga. Lasteaias osutatakse lapsele vaid esmaabi.
Lapsed viibivad iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Kõik
lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes, kuna õuesoleku ajal tuulutatakse
ruume. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna, peaks laps jääma koju.
Nakkushaiguse (nt tuulerõuged, punetised, sügelised) puhul tuleb lasteaeda teatada
arsti poolt kinnitatud diagnoos.
Kui lapsel esineb allergiat või on tal teisi tervislikke iseärasusi, peab vanem sellest
teavitama õpetajat ning esitama vastava tõendi.
Menüü on koostatud tervisliku toitumise nõudeid arvestades ning on pandud ka
lapsevanematele tutvumiseks.
Igal lapsel on oma abivahendid (kamm, juuksekummid ja joogitops).

Laste riietus


Laps tuleb lasteaeda puhaste, tervete ja sobivas suuruses riietega ning korrastatud
välimusega.



Laps (olenemata vanusest) on varustatud tagavarariietega, mida on hea hoida riidest
kotikeses ja mida saab riputada nagisse.



Riietus ja jalanõud peavad vastama ilmastikule. Talvel ja märjal aastaajal peavad lastel
olema tagavarakindad ja -sokid.
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Lapse võimlemisriieteks on T-särk ja spordipüksid, mida vahetatakse vähemalt kord
kuus.
Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
Lapse õueriided peavad võimaldama aktiivset liikumist, ning on kergelt puhastatavad
ja kuivatatavad.

Mänguasjad


Laps võib kodust kaasa võtta mänguasju lapsevanema vastutusel. Oma mänguasja
kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et sellega lubatakse ka teistel mängida, erandid
lepitakse kokku õpetajaga. Lapsevanem lisab kodust toodud mänguasjadele lapse
nimesildi.



Jalgratta toomisel lasteaeda on turvalisuse tagamiseks kohustus kaasa võtta kiiver.



Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise ja purunemise eest.

Sünnipäeva tähistamine


Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva vastavalt traditsioonile. Sünnipäevalaps võib
lasteaiakaaslasi kostitada.

Koostöö










Lapse hea meeleolu ja arengu kindlustab lapsevanema igapäevane vahetu suhtlemine
lasteaia töötajatega.
Pärast puudumist teatada lapse lasteaeda tulekust, et teaks toitlustamisel lapsega
arvestada.
Teated lasteaias toimuvatest sündmustest ja üritustest leiab stendilt seinalt või e-kirja
kaudu.
Lapsevanemaga koostöö edendamiseks peetakse iga lapse kohta lapse arengumappi,
kus kajastatakse lapse isiksuse arengu tähtsamaid etappe. Arengumappi hoitakse
lasteaias, pärast lasteaia lõpetamist antakse see lapsevanemale.
Süstemaatilisi arenguvestlusi korraldatakse vähemalt 1 kord (kevadel) aastas, kus
tehakse kokkuvõtteid lapse edasijõudmisest. Lisavestlused viiakse läbi uue lapse
vanematele lapse kohanemisperioodil.
Lapsevanem jälgib oma lapse arengut ja on aktiivne osaline arenguvestlusel.
Lapsevanem tutvub lapse töödega, tunnustab ja innustab teda oma tähelepanuga.
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