
  

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine. 

Lasteaed on avatud 6.30-18.30.   

Palun teatage meile, kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. 

Palun tooge oma laps lasteaeda õigeaegselt: 

-kui laps sööb hommikueinet , siis  hiljemalt 5 minutit enne kella  8.30 

-kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis 5 minutit enne kella 9.00 (õppetegevused algavad 9.00) 

Palun teatage meile , kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa. 

Kui Te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma õpetajaga kontakti võtmata ja “head 

aega “ ütlemata. 

Kui muutub Teie koduse või töötelefoni number , siis palun teavitage sellest oma lapse rühma 

õpetajat. 

2. Riietus 

Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks. Loomulikult teate Teie kõige 

paremini, kas laps on külmakartlik või ei. 

Palun tooge laps lasteaeda puhaste, parajate ja tervete riietega (jope lukud, talvesaabaste paelad 

jne.) ja korrastatud välimusega. 

Suveperioodil on õues viibimise ajal vajalik õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest Jahedamal 

ajal andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad niiskust mitte 

läbilaskvast materjalist; sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte 

panna). Tagavarariided on hea hoida riidest kotikeses, mida saab riputada nagisse. 

Lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu. 

Palun pange lapsele lasteaeda kaasa spordiriided (lühikeste varrukatega särk ja  püksid). 

Võimlemisriided hoida riidest kotikeses, millel peal lapse nimi. Toas on vajalikud 

vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja jalast ära võtmisega võiks laps ise hakkama saada(ei 

soovita pehme tallaga susse ja kummist jalanõusid) 

Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule lapsele probleeme. 

Õueriided asetage kapis ettepoole ja näidake ka lapsele missugused on õueriided. 

3. Söömine 

Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast. 

4. Sünnipäevad 

Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga.  

Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi lapsi 

maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. 

5. Koha eest tasumine 

Kviitungi toiduraha ja õppekulu maksmiseks saate rühma õpetajalt. Toiduraha ja osamaksu 

panka maksmise tähtaeg on jooksva kuu 19. kuupäevaks. 



6. Mänguasjad 

Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju, kuid mitte kalleid ja õrnu, kaisuloomad võivad olla 

kaasas iga paev. Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et  „ ära ole kade ja luba ka 

teistel mängida“ Ei tohi kaasa võtta  püstoleid, mõõku, nuge ja teisi ohtlikke esemeid. 

Lapsevanem peab teadma, mis on lapsel kaasas. Hea on, kui mänguasjal on mingi tunnusmärk, 

mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku. Ka kelkudele kirjutada nimi ja jätta alumisse 

esikusse.Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise ja purunemise eest.  

7. Haigused 

Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega  nohune laps ei jaksa lasteaias 

olla, samuti nakatab teisi lapsi.Rühma õpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud 

rohtu, ega luba ka lapsel iseseisvalt sisse võtta. Kui Teie laps vajab päeva jooksul ravimit, 

siis on vajalik lasteaia tervishoiutöötajale tuua raviarsti ettekirjutused. Sel juhul 

korraldatakse Teie lapsele rohu andmine.Kui Teie laps haigestub lasteaias, võetakse Teiega 

koheselt ühendust. Ka seetõttu on vajalik Teie õige telefoni number.Võimalusel hoidke last peale 

haigust mõnda aega kodus, sest ta on peale haigust vastuvõtlik nakkustele. 




