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Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine








Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.30 – 17.30
Lapsed peavad hommikul lasteaeda jõudma hiljemalt kell 8.45.
Kui laps jõuab lasteaeda hommikuringi ajal, ootab lapsevanem koos lapsega garderoobis
või jalutab õues ega häiri hommikuringi.
Lapsevanem annab oma lapse isiklikult kasvatajale üle, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Kui tulete lapsele järele, siis ärge lahkuge kasvatajaga kontakti võtmata.
Kui vanem viib lapse lasteaiapäeval mõnele lasteaiavälisele üritusele (teater, trenn vms),
siis sel päeval laps enam lasteaeda tagasi ei tule.
Lapse puudumisest teatage helistades või sõnumiga hiljemalt kell 8.00 Lossi rühmale
5553 7595; Maramaa rühmale 58 256 560.

Riietus








Lapsevanem hoolitseb, et tema lapsel on lasteaias
- vahetusjalatsid (soovitavalt sandaalid)
- õues mängimise riided ning jalatsid (kummipüksid ja –jakk, kindad, kummikud)
- täiskomplekt vahetusriideid (ka aluspesu)
- voodipesu: tekk, padi, voodilinad, padjapüür, pidžaama
- käterätt, kamm, pabertaskurätikud
Laste riided, jalatsid ja käterätt peavad olema märgistatud nime või initsiaalidega.
Lapse riietusesemete, käteräti, voodipesu ja jalatsite puhtuse eest kannavad hoolt
lapsevanemad.
Lapse käteräti ja pidžaama vahetavad lapsevanemad puhta vastu vähemalt üks kord
nädalas, voodipesu iga kahe nädala järel.
Suvel on õues käimiseks vajalik õhuke peakate, mis kaitseb päikese eest.
Lapse riietamisel tuleb arvestada ilmastikutingimusi ja aastaaega, sest üldjuhul käime
õues iga päev.

Söömine ja sünnipäeva tähistamine



Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Sünnipäeva tähistamise traditsiooni kohta küsige
kasvatajatelt.
Kui lapsel on toitumisalaseid erivajadusi, siis rääkige sellest kasvatajatele.

Mänguasjad


Lapsed ei too kodust kaasa oma mänguasju, välja arvatud lapsevanema omatehtud
mänguasi, waldorfmänguasi, kaunite lapsesõbralike illustratsioonidega raamat või lapse
jaoks eriti oluline kaisuloom.
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Kasvatajad ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.
Koju minnes otsib laps oma mänguasja ise üles.
Lasteaias saab sõita jalgrattaga. Jalgrattasõidul peab laps kandma kiivrit.
Kasvatajad ei vastuta laste rataste ja kelkude eest. Iga lapsevanem hoolitseb nende
toomise, hoiule panemise ja koju viimise eest ise.

Haigused





Haige lapse koht on kodus. Ka köha ja nohu on haigused, mis kanduvad lapselt lapsele ja
vajavad kodust ravi!
Nakkushaigustest teatage kasvatajatele esimesel võimalusel.
Kasvatajad ei anna lapsele lasteaias ravimeid (välja arvatud esmaabi).
Kui laps haigestub lasteaias, võtab kasvataja kohe vanemaga ühendust.

Koostöö






Hea koostöö aluseks on lasteaia ja pere ühtsed põhimõtted ning väärtused lapse
kasvatamisel, seepärast on lastevanemate õhtutest osa võtmine vanematele kohustuslik.
Lapsevanemate koolis osalemine on väga soovitatav.
Lasteaiapidudel ja muudel üritustel kannavad oma lapse eest hoolt lapsevanemad ise,
tagades kasvatajatele võimaluse üritust läbi viia ning teistel osalejatel sellest segamatult
osa võtta.
Lasteaias toimuvast anname teada e-kirjade, lasteaia seinale pandavate kuulutuste ning
kooli kodulehe kaudu.

Uue lapse vastuvõtmine lasteaeda



Enne lapse lasteaeda vastuvõtmist toimub kasvatajate ja vanemate tutvumisvestlus.
Tutvumisvestlusel saadud ankeet tuleb täidetuna võimalikult kiiresti lasteaeda tagasi
tuua.

Lasteaiamaksude tasumine



Arved toiduraha ja õppemaksu kohta saate meie raamatupidajalt igakuiselt e-mailiga,
sellel on kirjas ka tasumise tähtaeg.
Kui teil on tekkinud lasteaiamaksude tasumisel võlgnevus üle kahe kuu, on lapsevanem
kohustatud sellest teatama kooli eestseisusele. Last enne lasteaeda ei võeta, kui
probleemile on leitud lahendus.

Turvalisus lasteias




Laste turvalisuse tagamiseks on kehtestatud rühmareeglid.
Lasteaia töötajad loovad lasteaias keskkonna, mis on laste jaoks turvaline ja ohutu.
Laste ja kasvatajate turvalisust ohustavate olukordade lahendamine toimub vastavalt
hädaolukorra lahendamise plaanile.
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