Kinnitatud Misso Kooli direktori
käskkirjaga: 19.08.2015. a nr 11-2/186

Misso Kooli lasteaia kodukord
Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
Lasteaed on avatud E–R 7.50–18.00
Lapse esmasel saabumisel lasteasutusse on vajalik esitada direktorile avaldus koos
lapsevanemate kontaktandmetega, koopia sünnitunnistusest ja perearsti poolt väljastatud
vormikohane arstitõend (tervisekaart).
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja esimesele jõulupühale vahetult eelnev
tööpäev on 3 tunni võrra lühem.
¤ Palun võtke piisavalt aega last lasteaeda tuues.
¤ Palun rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse
päeva, näiteks halvasti magatud öö, probleemid tervisega, siis suudame Teie last paremini
mõista, julgustada, lohutada.
¤ Palun teatage meile, kui laps on haigestunud (viirusnakkused, tuulerõuged, sarlakid jne.) või
mingil muul põhjusel pikemaajaliselt ei tule lasteaeda.
¤ Palun teavitage meid, kui Teie laps ei tule järgmine päev lasteaeda, siis saame ta maha arvata
söögikordadest. Kui Te lapse eelolevast puudumisest ei teavita, siis arvestatakse need
söögikorrad arvele juurde. Erandina arvestame seda, kui laps on ootamatult haigestunud ja
lasteaeda teavitatakse esimesel võimalusel.
¤ Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt:
1. kui laps sööb hommikusööki, siis 10 minutit enne söögiaega,
2. kui laps ei söö hommikusööki, siis 8:50. 9:00 algavad planeeritud tegevused.
¤ Palun teavitage lasteaeda, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.
¤ Kui lapse toob ja viib lasteaeda vend või õde (vähemalt 12aastane), siis tuleb selle kohta
esitada lapsevanema kirjalik sooviavaldus ja vastutus. Palume, et lapsevanem tuleks vähemalt
üks kord nädalas rühma ja vestleks õpetajatega.
¤ Kui muutub Teie koduse- või töötelefoni number, siis palun teavitage sellest ka lasteaia rühma
õpetajat.
¤ Palun tutvuge riidehoiu seinal oleva infostendiga.
Riietus
¤ Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid, peakatet ja jalatseid (s.h. kummikuid) kogu
päevaks. Loomulikult teate Teie ise kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud.
¤ Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. vaadake üle jope lukud, õueriided
ja kontrollige nn. takjakinnitused jalatsitel) ning korrastatud välimusega.
¤ Suveperioodil on vajalik õues oleku ajal õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest.
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¤ Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist. Soovitavalt
labakindad. Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
¤ Tagavarariided on hea hoida riidest sussikotis või seljakotis, mida saab riputada nagisse.
Tagavarariided on vajalikud, kui laps higistab. Sõimelastel ka eneseteenindamise ja potil käima
õppimise perioodil.
¤ Palun veenduge, et lapsel oleks kaasas nii ilmastikukindlad õueriided, võimlemisriided,
vajadusel vahetusriided, aga ka magamisriided – pidžaama.
Võimlemisriided
Palun pange liikumistundideks lapsele kaasa võimlemisriided: T-särk ja lühikesed püksid.
Võimlemisriided on soovitav panna kotti (v.a. kilekott). Võimalusel, vastavalt ilmale,
toimuvad liikumistunnid õues. Palun vaadake üle selle perioodi õueriided ja -jalanõud, et lapsel
oleks võimalik tegevusest osa võtta. Palun korrastage lapse võimlemisriided vähemalt kord
nädalas. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need
märgistada lapse nimega. Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule
kodus probleeme.
Vahetusjalanõud
Toas on vajalikud lahtised vahetusjalanõud, mille jalga panemise ja jalast äravõtmisega peab
laps ise hakkama saama. Lasteaed ei soovita pehme tallaga susse ja selliseid jalanõusid, mis ei
püsi lapsel jalas – ilma kannarihmata jalanõud, plätud.
Jälgige palun lapse jala kasvamist!
Laste kapid ja isikliku hügieeni tarbed
¤ Palun hoidke laste kapid korras. Võtke kaasa Teile tehtud laste joonistused, üleliigsed
(aastaaegade vaheldumisest tingitud) ning määrdunud riided.
¤ Jälgige, et lapse kapis oleksid isikliku hügieeni vahendid: kätekuivatusrätt, kamm/hari ja
taskurätikud.
¤ Palun hoolitseda tüdrukute pikkade juuste eest nii, et need ei segaks õpitegevustest ega
mängudest osavõttu. Eelistatavalt võiksid olla pikad juuksed patsis.
Söömine
Lasteaias on kolm söögiaega:
1. hommikusöök kell 8.15;
2. lõunasöök kell 11.45;
3. õhtuoode kell 15.15.
¤ Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõne toiduaine suhtes allergiline. Kui te annate
lapsele kodunt kaasa maiustusi, puuvilju jne, siis ikka nii, et saab kõigi kohalolijatega jagada.
Arved ja maksekviitungid
¤ Arve toiduraha ja õppetasu maksmiseks saate posti/meili teel või õpetajalt.
¤ Maksekorraldusel/arvel on märgitud tasumise tähtaeg. Palume tasuda arve vastavalt
maksmise tähtajale!
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¤ Arvet on võimalik tasuda ka interneti teel või sularahas Misso Vallavalitsuse kassasse.
¤ Makseraskuste ilmnemisel palun pöörduda kooli direktori poole.
Mänguasjad
¤ Lasteaeda võib kaasa võtta korraga ühe mänguasja ja selleks eelnevalt kokkulepitud päeval.
¤ Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju, kuid mitte kalleid ja õrnu mänguasju. Samuti ei tohi
kaasa võtta mängumõõku, -püstoleid, -nuge ja teisi ohtlikke esemeid.
¤ Selgitage lapsele, et oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte: “ma ei ole kade ja luban
ka teistel mängida”. Õpetajad ei vastuta mänguasja kadumise ega purunemise eest.
Jalgrattad, rulluisud, kelgud lasteaias
¤ Kui laps tuleb lasteaeda jalgrattaga või mõne muu kergliiklusvahendiga, siis liiklusseaduse
§30 lõige 6 alusel peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgrattakiivrit. Lasteaias ei
lubata jalgrattaga sõita ilma kiivrita. Sama kehtib ka rulluiskude ja uiskude puhul! Lisaks
peavad olema kaitsmed.
¤ Palume lasteaeda toodud kelgud varustada lapse nimesildiga ja lume sulamisel need taas koju
viia. NB! Kool ei vastuta jalgratta või kelgu kadumise ega purunemise eest!
Sünnipäevad
¤ Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga. Sünnipäevalast õnnitleme kaardiga.
Soovi korral võib sünnipäevalaps tuua maiustusi: küpsiseid, kommi (v.a. lutsukommid ja
pulgakommid), puuvilju, jäätist, kooke, arvestades seejuures rühma suurusega.
Haigused
¤ Haige laps on kodus. Seadus: tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise
edendamisele ja päevakavale §13 lõige 2.
¤ Palavikus ja halva enesetundega laps (suur nohu, nina kinni, laps ei saa hingata) ei jaksa
lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi. Rühmaõpetaja ei anna lasteaias vanema poolt
kaasa pandud rohtusid ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta! Kui laps vajab päeva jooksul
ravimeid, siis tuleb lasteaia tervishoiutöötajale tuua raviarsti ettekirjutused.
¤ Võimalusel hoidke last ka pärast haigust mõnda aega kodus, vähemalt 3 päeva, sest sel
perioodil on laps vastuvõtlik uutele nakkustele.
¤ Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega kohe ühendust.
Koostöö
¤ Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde
tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
¤ Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja
poole abi ja nõu saamiseks. Kui Te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Lasteaias
toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile riietusruumi seinal oleval
stendil. Seal on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage
seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse
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