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LISA 1 

KINNITATUD 

Tallinna Liikuri Lasteaia hoolekogu 

09.02.2017 protokolliga nr 1-16/2 

Tallinna Liikuri Lasteaia kodukord 

 

1. Üldsätted 

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest. 

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks 
kättesaadav. 

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu. 

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse 
töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine 

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse 
päevakava järgides. 

2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma 
töötajalt. 

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule, juhul kui 
lapsevanem on sellest eelnevalt informeerinud direktorit (avaldus e-postile: direktor@liikuri.ee) ja 
rühma töötajat. 

2.4. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja 
võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab 
olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele 
teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste 
järgi. 

2.5. Vanem teavitab lasteaiarühma töötajat lapse tulekust peale kella 9.00 helistades sellel päeval 
lasteaiarühma telefonile kella 7.00 kuni 9.00. 

2.6. Vanem teavitab sõimerühma töötajat lapse tulekust peale kella 9.00 helistades sellel päeval 
sõimerühma telefonile kella 7.30 kuni 9.00. 

2.7. Lasteaia liit- ja aiarühmad töötavad kella 7-18, sõimerühmad kella 7.30- 17.30. 

2.8. Valverühm sõimerühmale töötab kella 7-7.30 ja 7.30-19, valverühm liit- ja aiarühmale töötab kella 
18-19. 

2.9. Lapsevanem tuleb oma lapsele järele valverühma hiljemalt 18.50. Valverühm 
2016/2017.õppeaastal on 7.rühm. 
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2.10. Lasteaia jalgvärav tehakse lahti kell 6.50. 

2.11. Lapsevanem on tutvunud lapse toidupäevade arvestamise korraga ja kohustub seda 
järgima (Lisa 1). 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest 
eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda 
ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. Vanem esitab lasteasutuse direktorile väljavõtte 
lapse haigusloost, mis tõendab toiduallergiat või toidutalumatust konkreetsete toiduainete 
suhtes. 

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste 
tervist. 

3.3.  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning 
teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit. 

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud 
lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid 
arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktoriga. 

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel (email 
rühma e-postile). 

3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, pabersalvrätikud, vahetuspesu. 

3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et 
vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. 

3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. 

3.9. Lapsel on basseinis toimuvate tegevuste jaoks ujumismüts, ujumisprillid alates 4. eluaastast, 
hommikumantel kapuutsiga, valged trussikud, saunarätik (50х80 cm), käsn. 

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

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

3.12. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel 
kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel 
vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele 
kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 

3.13. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  
lasteasutuse õues, vähemalt 1-2 korda päevas. 

4. Turvalisuse tagamine 

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on 

ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse 

edendamise võimalusi. 
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4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja 

territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori ja lapsevanema loal 

või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga. 

4.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning 

võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud. 

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides. 

4.5. Lapsevanem koheselt lahkub lasteaia territooriumilt peale lapse vastu võtmist rühma töötajalt 
(lapsevanem ei viibi oma lapsega enda või teise rühma territooriumil peale seda kui laps on ära 
võetud rühma töötajalt). 

4.6. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste 
turvalisus. 

4.7. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad 
transpordivahendid, kellel on vastav luba. 

4.8. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud 
reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise 
eest. 

4.9. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat 
või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust 
ohustavatest olukordadest. Pretensioonide/kaebuste esitamiseks on soovitatav kasutada 
pretensiooni esitamise vormi, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel. 

4.10. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt 
hädaolukorra lahendamise plaanile ja turvalisuse tegevuskavale. 

4.11.  Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade 
lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

4.12. Laps saab tuua rühma lastele (säilitusaega mitte ületanud) külakosti. On keelatud tuua 
kreemi sisaldavaid kondiitritooteid, lutsukomm pisikesi komme, pähkleid, seemnetega 
viinamarju ja tükeldatud puuvilju/juurvilju. 
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LISA 1 

LASTE JA PERSONALI TOIDUPÄEVADE ARVESTAMISE KORD 

1.1 Lapsevanem teavitab lasteaiarühma töötajat lapse tulekust peale kella 9.00 helistades sellel päeval 
lasteaiarühma telefonile kella 7.00 kuni 9.00. Teisel ajal telefonid on välja lülitatud. 

1.2. Lapsevanem teavitab sõimerühma töötajat lapse tulekust peale kella 9.00 helistades sellel päeval 
sõimerühma telefonile kella 7.30 kuni 9.00. Teisel ajal telefonid on välja lülitatud. 

1.3. Kella 9.15ks rühma töötaja teavitab kokka laste arvust, kellele valmistada lõunasööki ja õhtuoodet. 

1.4 Rühmade õpetajad peavad laste toidupäevade arvestust. 

1.5. Igal rühmal on oma telefoninumber, mis paikneb nähtaval kohal infostendil rühmas ja lasteaia 
veebilehe avalehel.  

1.6. Soovi korral lapsevanem esitab direktorile avalduse: „Palun panna minu laps (lapse nimi) 
toitlustamisele iga päev. Teavitan lapse mittetulekust helistades rühmatelefonile kuni kella 9.00, et mitte 
maksta toitlustamise eest sellel päeval“.  

2.1. Lasteaia töötajaid toitlustab lasteaias Tüdrukud OÜ. 

2.2. Lasteaia töötajad tasuvad eelmise kuu toitlustamise eest lasteaia Tüdrukud OÜ kokkadele järgneva 
kuu 10. kuupäevaks. 

2.3. Lasteaia töötaja kasutab Tüdrukud OÜ teenust soovi korral ja paneb end toitlustamisele ise. 

2.4. Toidupäeva maksumus sõltub toidukordade arvust. 

2.5. Lasteaia töötajate toidupäevade arvestust peavad Tüdrukud OÜ kokad. 

2.6. Rühma telefonid: 

№ 1 tel. 54586563 

№ 2 tel. 54578351 

№ 3 tel. 56149105 

№ 4 tel. 56149632 

№ 5 tel. 54583612 

№ 6 tel. 54585520 

№ 7 tel. 54587596 

№ 8 tel. 56147922 

№ 9 tel. 56174679 

№ 10 tel. 5589727 

№ 11 tel. 54587394 

№ 12 tel. 56087503 

 

 


