ERALASTEAD TIKI - TRIKI KODUKORD

1. LAPSE TOOMINE JA VIIMINE
 Lasteaed on avatud 07.30-18.00.
 Selleks, et laps lasteaiaga kiiremini kohaneks, ühtlustage enne lasteaeda toomist lapse
kodune päevakava lasteaia omaga, varuge aega lapse järkjärguliseks harjutamiseks,
rääkige lapsega asjadest, mis võiksid talle muret tekitada.
 Alustage päeva kiirustamata, rahulikult. Saatke laps rühma ja andke õpetajale üle.
Õpetaja saab lapse eest vastutada ainult siis, kui ta teab, et laps on tema hoolde antud.
 Kui soovite, et laps sööks lasteaias hommikust, peaks ta lasteaias olema hiljemalt 9.00.
 Selleks, et laps saaks osaleda õppetegevustes, peab ta kohal olema hiljemalt kell 9.25.
 Palun teatage meile, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
 Pärast puudumist oleks tore, kui teataksite, millal laps lasteaeda tuleb.
 Õhtul last koju viies teavitage sellest kindlasti ka õpetajat.
 Palun teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.
Võõrale inimesele ei saa me last usaldada.
 Lapse kojuviimisel palume arvestada, et õpetaja tööpäev ja lasteaia lahtiolekuaeg lõpeb
kell 18.00.
 Kui tekib olukord, et Te ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, teavitage sellest õpetajat
telefoni teel ja leppige kokku järgnev käitumine.
2. INFO EDASTAMINE JA KOOSTÖÖ
 Õppige tundma lasteaia kodukorda.
 Pöörduge julgesti lasteaia õpetajate, juhataja või pidaja poole nõu ja abi saamiseks ning
ettepanekute tegemiseks. Kui Te pole millegagi rahul, arutame seda koheselt.
 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitame Teid
rühma stendide kaudu. Teile nähtavasse kohta on üles pandud rühma nädalaplaan ning
laste tööd.
 Tundke huvi lapse tegemiste vastu lasteaias. Kiitke ja tunnustage teda! Tunnustage ka
õpetajat tema töö eest!
 Võtke aktiivselt osa vanematele korraldatavatest üritustest. Koostöös on suureks abiks
Teie positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse
mängukaaslastesse.
 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning
turvatunde tagamisele lasteaias.
3. RIIETUS
 Pange lapsele selga mugavad riided. Riietage laps vastavalt ilmastikule.
 Õues mängimiseks andke lapsele kaasa riided, mille määrdumise korral ei tule
probleeme.
 Vahetusjalatsid peaksid olema mugavad ja hästi jalas püsima.
 Taskurättideks sobivad kõige paremini pabertaskurätikud, mille pakki hoiab laps kapis.
 Andke lapsele kaasa ka kamm või juuksehari. Pikkade juustega tüdrukutele ka
juukseklambrid või patsikummid.
 Hoidke lapse kapis alati tagavaraks paar vahetuspesu ja sokid või sukkpüksid.
 Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse sattumist, palume need märgistada lapse
nimega.

4. SÖÖMINE








Lasteaias on kolm söögikorda:
Hommikusöök on kell 09.00
Lõunasöök on kell 12.00
Õhtuoode on kell 15.30
Palun teavitage rühma personali, kui Teie laps on allergiline mõne toiduaine suhtes.
Ärge andke lapsele lasteaeda kaasa maiustusi, toitu ega nätsu!
Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast, sellest tuleb teavitada rühma
õpetajat

5. MÄNGUASJAD
 Lasteaeda võib kaasa tuua oma mänguasju siis, kui see on rühma õpetajaga kokku
lepitud.
 Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte, et "ära ole kade ja luba teisel ka
mängida".
 Kui laps vajab magamise ajal kaisulooma, andke see talle kodust kaasa.
 Õpetaja ei vastuta mänguasjade kadumise või katkimineku eest.
 Kui toote lasteaeda jalgratta, ärge unustage kiivrit.
6. SÜNNIPÄEVAD
 Teeme Teie lapse sünnipäeva talle lasteaias meeldejäävaks.
 Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi lapsi kostitada maiustustega.
7. HAIGUSED
 Ärge tooge haiget last lasteaeda! Ka nohu on haigus.
 Lasteaias haigestunud lapsest teavitame koheselt lapsevanemat, vajadusel anname
esmaabi.
 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid
 Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse, teavitage sellest kindlasti ka lasteaeda.

SOOVIME TEILE MEELDIVAT KOOSTÖÖD JA ILUSAID PÄEVI MEIE LASTEAIAS!
TEIE LAPSE LASTEAED 

