Lp. Lapsevanem,
1. Lasteaeda vastuvõtt
1.2 Laps tuleb lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja kõiki kohalolijaid
tervitades.
Loodame, et tulles hommikul koos lapsega lasteaeda, on Teil piisavalt aega, et
saata oma laps rühma. Palume rääkida hommikul õpetajale kodustest juhtumistest,
mis võivad mõjutada teie lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid
tervisega), siis suudame Teie last paremini mõista.
1.3 Hommikul annab lapsevanem või lapsevanema poolt eelnevalt volitatud isik
lapse isiklikult üle õpetajale.
1.4 Soovitav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks, kuid kindlasti hiljemalt kl
9:30, mil algavad õppe- ja kasvatustegevused. Hilinemine segab teisi lapsi ja
Teie lapsel jääb omandamata oma eale vastav õppekava.
1.5 Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse
tunnused
(Lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha, jne), samuti juhul, kui lapsele on vaja
päeva jooksul anda medikamente või kui lapsevanem ei luba lapsel õue minna.
Terved lapsed ei vaja lasteaias ravimeid. Õpetajal on rangelt keelatud anda lapsele
lasteaias ravimeid. Haiget last ravitakse kodus, ka köha ja nohu on haigus. Ainult nii
suudame vältida teiste laste ja lasteaia töötajate nakatumist. Läbi haiguspuhangu
vältimise kaitseb see nõue eelkõige Teie last.
2. Lapse riietus
2.1 Lapsel on alati kapis olemas vahetusjalatsid (mille jalga panemisega ja
äravõtmisega saab laps ise hakkama), salvrätid nina puhastamiseks, kamm
ning vajadusel puhas vahetuspesu. Tagavarariideid on hea hoida riidest
kotikeses, mida on võimalik riputada nagisse. Palume riietele ja jalatsitele
vastavalt võimalusele kas sisse kirjutada või õmmelda lapse nimi, et
vältida asjade vahetusse minemist.

2.2

Lapse õueriietus peaks olema ilmale sobilik, kergesti

selga pandav ja lihtsate kinnitustega. Õueriietuseks sobib riietus, mille
normaalne mänguhoos määrdumine ei tekita probleeme. Suveperioodil
on vajalik ka last päikese eest kaitsev peakate (rätik, müts, …). Laps vajab
vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks. Loomulikult teate Teie
kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud.
2.3 Ohutuse huvides tuleb lapse riietamisel lapsevanemal jälgida, et üleriietel
ei oleks pikki nööre, aasasid, takerduvaid salle, kapuutse.
2.4 Ohutuse huvides ei tohi lapsel lasteaias olla ehteid – pärleid, sõrmuseid,
kõrvarõngaid.
2.5 Pidulike ürituste korral palume panna lapsele selga vastav riietus.

3. Õppetöö
3.1 Eralasteaias Adelion on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks planeeritud
tegevused. Tegevused toimuvad lasteaias või väljaspool lasteaeda ekskursiooni
või õppekäiguna vastavalt tegevusplaanile.
3.2 Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad vastavalt päevakavale.
3.3 Muusikategevused toimuvad teisipäeval ja neljapäeval.
3.4 Kõigil tööpäevadel toimuvad rühmades järgmised õppetegevused:
3.4.1 kuulamine ja kõnelemine;
3.4.2 lugemine ja kirjutamine;
3.4.3 vaatlemine ja uurimine;
3.4.4 võrdlemine ja arvutamine;
3.4.5 kunsti tegevused;
3.4.6 liikumine;
3.4.7 tervist edendav töö.
3.5 Kõik õppetegevused toimuvad komplekstegevustena.
3.6 Lapse arengujälgimist viiakse läbi pidevalt: koos lapsega koostab rühmaõpetaja
lapse arengumapi; igal kevadel viib rühmaõpetaja lapsega läbi arengujälgimise
mängu, mis vastab lapse vanusele.

3.7

Õpetaja edastab lapsevanemale infot lapse arengu kohta

jooksvalt – igapäevases vestluses ning 1 kord õppeaastas (kevadel)
arenguvestlusel.
3.8 Arenguvestlust võib pidada ka vastavalt vajadusele õpetaja või lapsevanema
ettepanekul.

4 Lapse õigused ja kohustused
4.1 Hommikul lasteaeda tulles tervitab laps oma rühmakaaslasi.
4.2 Igal reedel võib laps lasteaeda kaasa võtta ühe isikliku mänguasja, arvestades
sellega, et õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest. Oma
mänguasjade kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et „ma ei ole kade ja luban
teistel oma mänguasjadega mängida“. Igapäevaselt võib kaasas olla
kaisumänguasi.
4.3 Laps ei võta lasteaeda kaasa mobiiltelefoni.
4.4 Lapsele jalgratta lasteaeda kaasa toomisel on kohustuslik tuua lapsele ka
lapsele sobiv jalgrattakiiver.
4.5 Päeva lõpus nii rühmast kui ka õuest lahkudes jätab laps hüvasti õpetajaga.
Ärge lahkuge lasteaiast õpetajat sellest teavitamata.

5. Lapsevanema õigused ja kohustused
4.6 Hilisemast saabumisest palume teavitada telefonil: 6214457
4.7 Lapse haigestumisel või muudel põhjustel palume teavitada lasteaeda.
4.8 Lasteaia päeva jooksul haigestunud laps tuleb lapsevanemal peale õpetaja
vastavat teadet võimalikult kiiresti lasteaiast ära viia.
4.9 Lapse haigestumisel teavitab lapsevanem lasteaeda sellest esimesel võimalusel.
Nakkushaiguse korral teatab ka diagnoosi, et lasteaed saaks teavitada teisi
vanemaid.
4.10

Lapsevanem annab lasteaiale teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt

või tähelepanu või on nõudmised või soovitused seoses erivajadustega (allergia
arstitõendiga jms).
4.11

Lastele palume järgi tulla hiljemalt 18:55, lasteaia uksed suletakse 19.00.

4.12

Kontaktandmete muutumisel palume teavitada sellest esimesel

võimalusel rühma õpetajat ja anda teada ka emaili teel.
4.13

Lapsevanem osaleb soovitavalt lasteaias toimuvatel üritustel ja pidudel.

4.14

Pidudel ja ühisüritustel, kus lapsevanem on kohal, vastutab lapse eest

lapsevanem.
4.15

Lapsevanemal on õigus saada õpetajatelt oma lapsega seotud teavet.

4.16

Lapsevanemal on õigus osaleda vähemalt 1 kord õppeaastas toimuval

arenguvestlusel, sest üksnes koostöö tagab lapse arengu ning hea
ettevalmistuse kooliks.
4.17

Vähemalt kord nädalas vestleb lapsevanem rühma õpetajaga.

4.18

Lapsevanem on kohustatud vastavalt Eralasteaed Adelioniga sõlmitud

lepingule tasuma igakuiselt lasteaiamaksu, mis koosneb osalustasust ja
toitlustustasust.
4.19

Koostöö on meie lasteaia „edu“ võti.

