Sisekorra eeskirjad
Lastaed MTÜ MA RAY
1. Lasteaia ja vanemate suhted
1.1 Laste vastuvõtt toimub vanemate või nende asendajate avalduse alusel
1.2 Vanemate ja lasteaia administratsiooni vahel sõlmitakse leping, mis reguleeri
vanemate ja
lasteaia suhted.
1.3 Sisseastumisel vanemad täidavad ankeedi, kus märkivad lapse iseloomu, tervise ja
söömise
iseärasusi.
2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1 Lasteaed töötab 7.30 – 18.00
2.2 Vanemad peavad varakult (kuni 8.30) teavitama (telefon 6 344 128) sellest, et laps
mingil põhjusel puudub lasteaiast. Muidu seda päeva arvatatakse lapseoleku päevaks.
2.3 Vanemad peavad varakult (vähemalt 24 t) teavitama (telefon 6 344 128) sellest, et
laps puudumist peale tuleb lasteaeda.
2.4 Lapsevanem annab isisklikult lapse üle rühma töötajale ja lasteaiast lahkudes võtab
lapse vastu rühma töötajalt. Lasteaia ruumides järgivad lapsevanemad koos lastega
üldtunnustatud käitumisnorme. Vanema tulekuga läheb vastutus lapse eest koheselt üle
lapsevanemale. Vanem peab valmistama last lasteaiast minekule ja minema.
3. Lapse tervise ja heaolu toetamine
3.1 Vastavalt Sotsiaalministri määrusele 24.09.2010 nr 61, „Tervisekaitsenõuded
koolieelses
lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ on keelatud tuua lasteaeda haiget last,
kelle
tervislik seisund võib kahjustada tema enda või teiste laste tervist.
3.2Lasteaias 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 direktori määratud
lasteasutusepedagoogiga.
3.3 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise
ajal ning
teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit
ning vanem peab viima teda koju.
3.4 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel
mähkmed).
3.5 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.6 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.7 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.8 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel
kiirabi ja

võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel
vajaduse
korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi
kohale
jõudmiseni esmast abi.
4. Turvalisuse tagamine
4.1 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning
võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4,2 Õpetaja ei anna last üle võõrale inimesele, kui lapsevanem ei ole sellest eelnevalt
informeerinud
4.3 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid
mänguasju.
4.4 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas
kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja
kadumise või purunemise eest.Oma mänguasjade kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et
lubatakse ka teistel lastel nendega mängida.
4.5 Laps peab austama oma vanemaid ja kasvatajaid, nagu ka nemad peavad austama oma
lapsi
4.6 Lasteaias vanemad käituvad viisakalt ning lugupidavalt.
4.7 Juhul kui on küsimusi või probleeme lapse käitumise või tervise kohta, siis vanemad
võivad
pöörduda kasvatajate või lasteaia juhataja poole.

Kõik probleemid on võimalik lahendada koos!

