MEMME MUSI KODUKORD
Hea lapsevanem,
Lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja
parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mängudeks.
Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes:
LAPSE TOOMINE JA VIIMINE
• Lasteaed on avatud tööpäevadel 8.00-18.00
• Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme
tunni võrra (23.veebruar; 22.juuni; 23.detsember; 31.detsember)
• Hommikul tuleb laps tuua lasteaeda õigeaegselt, enne planeeritud tegevusi.Siis on
lapsel hea algavasse päeva sisse elada ja teiste lastega liituda.
• Lapse turvalisuse tagamiseks annab vanem lapse isiklikult õpetajale või õpetajaabile
üle ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühmaõpetajalt või õpetajaabilt
• Rühma töötajatel on õigus laps vastu võtta ja üle anda ka vanemate poolt eelnevalt
tutvustatud ja volitatud esindajatele.
• Kui soovite, et laps saaks hommikusööki, tuleb arvestada hommikusöögi ajaga: 8.45 –
9.30 (Kevade tänava maja), 9.00-9.30 (Pirita maja)
• Kell 9.30 algavad Teie lapse jaoks tegevused ja mäng.
• Lapse hilinemisest palume teatada hiljemalt kell 8.45.
• Hilinemise korral palun oodake koos lapsega, kuni lõpeb alanud planeeritud
õppetegevus ja/või tekib sobiv moment rühma tööga liitumiseks.Seeläbi ei ole häiritud
tegevusest osavõtjate laste tähelepanu ja töö. Rühma tööga liitumiseks annab
lapsevanemale märku õpetaja või õpetajaabi.
• Lapse puudumisest palume teatada hiljemalt kell 9.00
• Õhtul palume kinni pidada lasteaia sulgemise ajast, kuna hoone pannakse valve alla
kell 18.00
LAPSE RIIETUS
•
•
•
•

•

Lasteaias on vajalik vahetusriiete ja mugavate vahetusjalanõude olemasolu.
Riietele ja jalanõudele palume sisse kirjutada lapse nimi.
Liikumistundideks on lapsel lühikesed püksid, särk ja täpisokid (eraldi kotis)
Õueriided/jalanõud peavad võimaldama lapsel vabalt liikuda, osa võtta
liikumistegevustest ja meelepärases tegevuses osaleda. Soovituslik vältida paeltega
jalanõusid
Toariietus on mugav, õhku läbilaskev, nahasõbralik

MÄNGUASJAD
•
•

Oma kaasavõetud mänguasjade eest vastutab laps ise. Kehtib reegel – jagan asju ka
teistega
Kaasa anda korraga ainult üks mänguasi.

TERVIS
• Tervisekaitsenõuetest tulenevalt ei tohi lasteaeda tuua haiget last, kui lapse
terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteaia töötajal on õigus
keelduda haigusnähtudega (köha, vesine nina, põletikulised silmad, kõhulahtisus,
oksendamine, hambavalu, lööve jne.) lapse rühma vastu võtmisest.
• Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teistega, peaks ta jääma
veel koju, kuna õpetaja ei saa jätta last üksi järelvalveta tuppa.
• Nakkushaiguse korral tuleb teavitada koheselt lasteaeda.
• Lapsevanem informeerib lasteaeda, kui lapsel on pärilikud või muud püsivad
terviserikked (epilepsia, diabeet, südamehaigused, kopsuhaigused, allergia vms).
• Päeva jooksul haigestunud või vigastuse saanud lapse vanemaga võetakse koheselt
kontakti ja lepitakse kokku edasine tegevus.
• Õpetaja või õpetajaabi ei ole kohustatud lapsele manustama rohtusid köha, nohu jm.
haiguste puhul v.a. erandjuhtudel, kokkuleppel vanemaga ja vanema enda vastutusel.
• Eelnevalt on vanemal kohustus sellest teavitada Memme Musi direktorit või pidajat.
• Erandjuhuks on diabeeti põdevad lapsed

LASTEAIA ARVED
• Lasteaia arved tuleb tasuda õigeaegaselt, 10.kuupäevaks.
• Arvete tasumisel palun märkige juurde arve number ja lapse nimi

Memme Musi kodukord on suurepärase koostöö aluseks kodu ja lasteasutuse vahel.

