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TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA KODUKORD 

 

1. Üldsätted 

 Lapsevanema ja lasteaia vahel sõlmitakse kirjalik Tartu linna koolieelse 

munitsipaallasteasutuse koha kasutamise leping, mis sätestab poolte õigused ja 

kohustused. 

 Tartu Lasteaed Pääsupesa`s mängivad ja õpivad koos tavalapsed ja erivajadustega lapsed. 

 Tartu Lasteaed Pääsupesa 11 rühma on jaotatud järgmiselt: 6 tavarühma, 3 sobitusrühma 

ja 2 erirühma. 

 Tartu Lasteaed Pääsupesa on tööpäevadel avatud 7:00 – 18:00.  

 Lasteaia ajutise sulgemise otsustab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, lapsevanema 

soovil tagab direktor lasteaia ajutise sulgemise ajaks lapsele asenduskoha mõnes teises 

Tartu linna lasteaias. 

 Rühma ajutise sulgemise otsustab lasteaia direktor, sellekohane info edastatakse 

lapsevanematele õpetaja  kaudu, rühma infostendil ja/või lapsevanemate kaustas. 

 Õppe-ja kasvatustegevusi planeerides väärtustatakse iga lapse individuaalsust, arendatakse 

last lähtuvalt tema huvidest, võimetest lapse erivajadustest võttes aluseks lasteaia 

õppekava. Tartu Lasteaed Pääsupesa`s tegelevad lastega lisaks rühma õpetajatele: 

liikumis- ja ujumisõpetaja, muusikaõpetaja, eripedagoog, logopeed, tegevusterapeut, 

füsioterapeut ja taastusarst. 

 Info vahetamine: igal rühmal on oma mobiiltelefon, infostend ja lapsevanemate kaust. 

Lasteaial on koduleht aadressil www.paasupesa.tartu.ee.  

      Palume lapsevanematel tutvuda ja arvestada edastatud infoga. 

 Lasteaeda tuleb informeerida kui muutub lapse ja/või lapsevanema perenimi, elukoht või 

kontakttelefon. 

 Sotsiaalabi taotleb lapsevanem ise sotsiaalabi osakonnast 4 korda aastas, iga kvartali 

viimasel kuul. 

 

2.  Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine 

 Laps on õigus tuua ja viia ära lasteasutuse lahtiolekuaegadel lapsevanemale sobival ajal 

arvestades lasteaia päevakava, Tartu linna koolieelse munitsipaallasteasutuses koha 

kasutamise lepingut, õigus- ja haldusaktidest tulenevaid nõudeid. Soovitav on, et 

lapsevanem tagab lapse osavõtu õppe-ja kasvatustegevustest tuues lapse lasteaeda 

hiljemalt kell 9.00 ning tuleb  lapsele lasteaeda järgi piisava ajavaruga (~15 min), et 

õpetaja saaks rühma sulgeda kell 18:00.  Erandolukorras hilinemisest palume rühma 

õpetajat teavitada. 

 Lapse puuduma jäämisest teatamise kord: 

1. rühma õpetajale või õpetaja abile rühma mobiiltelefoni numbril, mis on kirjas 

infostendil ja lapsevanemate kaustas; 

2. asjaajajale telefoni numbril 746 1085 või mobiiltelefoni numbril 5919 2829.  

      Palume kindlasti öelda lapse nimi, rühm, puudumise põhjus ja võimalusel ka puudumise  

      kestus. 

 Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on lapsevanem kohustatud lasteaia jalgvärava ja 

vajadusel ka autovärava alati sulgema. 

http://www.paasupesa.tartu.ee/
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 Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on lapsevanem koos lapsega kohustatud järgima 

Õueala reegleid, mis asuvad rühma infostendil ja rühma lapsevanemate kaustas. 

 Erandolukorras lapse järelevalveta lahkumisel lasteaia territooriumilt teavitab rühma 

õpetaja kohe juhtkonna esindajat, lapsevanemat ja politseid. 

 Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid ja 

ohtlikke esemeid (käärid, nuga, kruvikeeraja, tuletikud jne). 

 Lapse toob lasteaeda ja viib lasteaiast koju üldjuhul lapsevanem  (või eestkostja). 

Lasteaeda toomisel tuleb laps isiklikult üle anda õpetajale või teda asendavale isikule. 

Lahkudes lasteaiast tuleb minekust teatada õpetajale või teda asendavale isikule. Õhtul 

varuge aega, et vajadusel õpetajaga vestelda ja lasta lapsel mäng  lõpuni viia.  

      Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema, tuleb sellest eelnevat informeerida   

      õpetajat. Ilma lapsevanema eelneva infota võõrale järeletulejale last üle ei anta. Kui last ei  

      too lasteaeda või ei vii lasteaiast lapsevanem, tuleb lapsevanemal kindlasti last ja lasteaia  

      tegemisi puudutava  info saamiseks üks kord nädalas  kontakteeruda rühma õpetajatega.  

      Põhjendatud erandolukorras alaealise saatjaga lasteaeda tulekuks ja koju minekuks tuleb  

      lapsevanemal  esitada kirjalik avaldus lasteaia direktorile, millega lapsevanem 

      võtab  vastutuse lapse turvalisuse ja ohutuse eest enda kanda. Rühma õpetaja või teda  

      asendav isik vastutab lapse turvalisuse ja ohutuse  eest alates lapse üleandmisest temale  

      kuni lapse üleandmiseni lapsevanemale või lapsevanemaga kokkulepitud  isikule.    

     Alkoholi – ja/või narkojoobes isikutele last üle anda ei ole lubatud. 

 Ootamatu erandolukorra puhul, kui vanem ei jõua lasteaia sulgemise ajaks lapsele järele, 

ootab õpetaja lapsevanemat 30 minutit pärast lasteaia sulgemist, samal ajal püüab ta 

telefoni teel lapsevanemaga ühendust võtta. Kui õpetaja lapsevanemaga ühendust ei saa 

ning lapsevanem ei ole lapsele järgi tulnud, teavitab õpetaja juhtkonna esindajat, 

juhtkonna esindaja teavitab politseid, kes omakorda püüab saada kontakti 

lapsevanematega. Kontakti mittesaamise korral viib  politsei lapse Tartu Laste 

Turvakodusse aadressil Tiigi tn 55. Õpetaja  jätab vastava teate lasteaia peauksele. Kui 

lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt üle viie korra õppeaastas, siis teavitab 

lasteasutus tekkinud olukorrast Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna 

lastekaitseteenistuse lastekaitse spetsialisti. 

 

3. Riietus ja hügieenitarbed 

 Laps vajab vastavalt ilmale ja toatemperatuurile sobivaid õue- ja toariideid kogu päevaks. 

Siseruumides on jalanõudest eelistatud heleda tallaga sisejalanõud, mille jalga panekuga 

ning jalast äravõtmisega laps ise hakkama saab. 

 Päevakavas on ette nähtud igapäevane õuesviibimine. Õueskäimiseks on vajalik 

kindlustada lapsed peakatete, vahetusriietuse- ja jalanõudega, mis võivad määrduda ja 

märjaks saada. Lasteaia töötajad suhtuvad heaperemehelikult lapse riietesse ja 

jalanõudesse. Lasteaed ei saa vastutada riiete, jalanõude määrdumise, kahjustumise või 

kadumise eest. Lasteaed kahjustunud või kadunud peakatteid, riideid või jalanõusid 

lapsevanemale rahaliselt ei hüvita. 

 Tagavarariideid ja vajadusel mähkmeid on hea hoida riidest kotis, mida saab riputada 

lapse kappi nagisse. Lastel, kellel esineb voodimärgamist, peab olema kapis vahetuspesu 

ja madratsi kaitsekile.  

 Peakatete, riiete ja jalanõude kadumise ning vahetusse minemise ära hoidmiseks 

soovitame neile kirjutada lapse nime. 

 Iga laps omab isiklikku riietekappi. Riietekapi ja riiete puhtuse ning korrasoleku eest 

kannab hoolt lapsevanem koos lapsega. 
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 Liikumistegevustes osalemiseks vajab laps spordiriideid (T-särk, püksid). Saalis võimleb 

laps paljajalu, õues on tarvilikud spordijalanõud. Palume korrastada lapse võimlemisriided 

iga nädala lõpus. 

 Lõunaseks puhkeajaks vajab laps magamisriideid lapsevanema valikul, arvestades lapse 

harjumusi ja toatemperatuuri. 

 Hügieenitarvetest palume lasteaeda kaasa tuua kamm, vajadusel juukseklambrid või 

patsikummid, pabertaskurätikud.                                                                                                                                                                    

4.   Toitlustamine 

 Lapsed söövad 3 korda päevas. Info lapse rühma söögiaegade kohta on rühma infostendil.  

 Lapsevanemal on võimalus tutvuda laste nädalamenüüga rühma infostendil ja kodulehel. 

 Palume teavitada õpetajat lapse toitumisharjumustest ja allergiatest toidu suhtes. 

 Lapse järgmise kuu erinevatest toidukordadest on võimalik loobuda vähemalt ühe 

kalendrikuuliseks perioodiks kirjaliku avalduse esitamisel hiljemalt jooksva kuu 25. 

kuupäevaks. Avalduse plank asub rühma lapsevanemate kaustas. 

 Lapse puudumisel tehakse toidukulutasu ümberarvestus järgmisel kuul järgmiselt: 

puuduma jäämisest etteteatamisel eelneval tööpäeval või esimese puudumispäeva 

hommikul enne kella 9:00, arvatakse laps toidult maha puuduma jäädud päevast. 

Mitteteatamisel tuleb esimese puudutud päeva eest toidukulu tasuda. 

 Lasteaeda ei tohi lapsele kaasa anda maiustusi, nätsu, toitu ja  jooki, välja arvatud 

erimenüüd ja tähtpäevade tähistamised. 

 

5. Peod,  sündmused, õppekäigud 

 Lapsevanem on igal lapse rühmapeol ja sündmusel oodatud osaleja. 

 Toimuvate sündmuste ja pidude kohta saab lapsevanem infot rühma õpetajalt, rühma 

infostendilt ja  rühma lapsevanemate ümarlaudadest. 

 Lapse tähtpäevade tähistamise  korraldus lepitakse kokku rühma ümarlaudades. 

 Lapsevanemate soovidele tuginedes korraldab lasteaed võimalusel huviringide tegevuse 

lasteaia lahtioleku ajal. Infot ringide toimumise ja ringidesse registreerumise kohta saab 

lapsevanem rühma õpetajalt. 

 Laste planeeritud lahkumist lasteaia territooriumilt reguleerib Õppe- ja jalutuskäikude 

planeerimise ning nende läbiviimse kord, mis asub tutvumiseks lapsevanemate kaustas. 

Lapsed ja õpetajad kannavad väljaspool lasteaia territooriumi turvaveste. Rühma 

lahkumise korral lasteaia territooriumilt on lapsevanemal võimalik õpetajaga kontakti 

saada rühma mobiiltelefonil. 

 Lapsevanemal on õigus osaleda rühma-, liikumis-, ujumis- ja muusikaõpetaja ning 

tugispetsialisti poolt läbiviidavates tegevustes ja õppekäikudel, sellest eelnevalt õpetajat 

ja/või tugispetsialisti teavitades.  

 

6. Mäng ja mänguasjad. Õueaeg. 

 Mänguasjade kaasavõtmise osas sõlmitakse vastavad kokkulepped rühma lapsevanemate  

ümarlaudades. 

 Õueala kasutamisel kehtivad Õueala reeglid, mis asuvad rühma infostendil ja rühma 

lapsevanemate kaustas. 

 Lapse tulemisel lasteaeda rattaga või tõukerattaga, tuleb see rattalukuga kinnitada 

rattaparklasse. Lasteaia õuealal on rattaga sõitmine keelatud, välja arvatud 

tugispetsialistide poolt läbiviidav teraapia erivajadustega lastele. Jalgratta, tõukeratta ja 

kelgu toomise ja äraviimise ning turvalise ja ohutu hoidmise eest vastutab lapsevanem. 
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 Lasteaias  on lapsed õues võimalusel 2 korda  päevas, välja arvatud sügis-talvisel 

perioodil, mil lapsed viibivad väljas 1 kord päevas hommikupoolikul ning rühma 

ujumistegevuste päeval, mil lapsed õues ei viibi. 

      Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama   

      kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse  

      õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab  

      õpetaja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel www.emhi.ee  

      avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel  

      (sotsiaalministri 24.09.2012.a. määrus nr 61  

     Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale). 

 

7.  Lapse tervis 

 Lasteaeda tohib tuua ainult terve lapse. Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku, köha, 

nohu ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samas on ta nakkusohtlik teistele 

lastele. Võimalusel hoida last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on lapse 

immuunsüsteem vastuvõtlik teistele nakkustele. 

 Rühma õpetajal on õigus ja kohustus nähtavate haigustunnustega last rühma mitte vastu 

võtta. 

 Rühma õpetajal ei ole õigust ega kohustust jätkata lapse haigusperioodil pooleli jäänud 

ravi. 

 Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühma õpetaja lapsevanemaga või pere poolt määratud 

kontaktisikuga kohe ühendust ja lapsevanem on kohustatud haige lapse esimesel 

võimalusel lasteaiast ära viima. 

 Vältimaks nakkushaiguste levikut (tuulerõuged, leetrid, läkaköha, punetised jne) 

      teatab lapsevanem lapse haigestumisest lasteaeda. Lasteaed teavitab lapsevanemaid  

      nakkushaiguste juhtumitest rühmas. Ka viiruslikud silma või kõrvapõletikud ning  

      kõhuviirus on kontaktide (mänguasjad, pinnad, kehaline kontakt) teel kiirelt levivad  

            nakkused, millesse haigestumisel tuleb rühma õpetajat koheselt informeerida. 

 Lapse trauma korral lasteaias annab õpetaja lapsele esmaabi, teavitab kohe lapsevanemat 

ja vajadusel kutsub kiirabi.  

 Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist (näit. allergiad, diabeet või tundlikud kõrvad, 

higistab palju jms) või erivajadusest tulenevalt eritingimusi või hoolt, tuleb sellest 

informeerida kirjalikult lasteasutust. Samuti tuleb informeerida rühma õpetajat lapse 

terviseseisundi muutumisest (sotsiaalministri 24.09.2012.a.  määrus nr 61  

       Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale). 

 

8 .  Lapsevanema poolt kaetava osa kuumäära, basseini kasutamise eest  kuutasu ja  

      toidukulu tasumine  

 Arved lapse toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa kuumäära ja basseini kasutamise 

eest kuutasu tasumiseks saab lapsevanem tema poolt määratud e-posti aadressile  või 

antakse üle rühma õpetaja poolt, hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks. 

      Arve tasumise tähtaeg on iga kuu 20. kuupäev. 

 Lapsevanem tasub arve jooksva kuu toidupäevade eest. Eelmisel kuul enam makstud 

summa (kui laps on puudunud) arvestatakse järgmise kuu arvel maha. 

 Lapse puudumisel lasteaiast  lapsevanema poolt kaetava osa kuumäära ja basseini 

kasutamise eest kuutasu ümberarvestust ei tehta. 

 

 

 

http://www.emhi.ee/
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9. Koostöö 

 Hea koostöö aluseks on usaldus. Lasteasutuse ja lapsevanemate  hea ja usalduslik koostöö 

on aluseks laste kohanemisele, arenemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. 

 Lasteasutuse ja lapsevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja 

lugupidavale suhtlemisele, erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale lapse huvid. 

 Lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja pere puudutavaid andmeid vastavalt isikuandmete 

kaitse seadusele. 

 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitame teid rühma 

ümarlaudadel, edastame infot stendil, kus on tutvumiseks välja pandud ka rühma õppe-ja 

kasvatustegevuse nädalaplaan ning laste tööd ja toimetused. Lisaks leiate vajalikku infot 

rühma lapsevanemate kaustas. 

 Küsimuste, soovide ja ettepanekutega pöörduge julgesti rühma õpetajate, 

tugispetsialistide, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole, sest hea 

koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse vahel on aluseks lapse igakülgsele arengule.    

 Teie kontaktandmete muutumisel  teavitage sellest kohe rühma õpetajat ja/või direktorit. 

 

Ootame kõiki lasteaia tegemistes osalema ning loodame usalduslikule ja edukale koostööle, 

 

Tartu Lasteaed Pääsupesa pere 

 

 


