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ENDLA LASTEAIA HEA TAVA 

 

Käesolev kokkulepe tugineb koolieelse lasteasutuse seadusele, mis kaitseb laste, 

lapsevanemate ja lasteasutuse õigusi ning annab soovitused lasteaia ja pere vaheliseks 

koostööks. 

 

Lasteaia lastel on õigus: 

☺ vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale; 

☺ eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele; 

☺ pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel. 

 

Lasteaia lastevanematel on õigus: 

☺ tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava 

arvestades; 

☺ anda soovitusi vajalike tingimuste loomiseks laste mitmekülgseks arenguks ja 

kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele; 

☺ tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga; 

☺ saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta rühma õpetajatelt, juhtkonnalt või 

rühmast valitud hoolekogu esindajalt; 

☺ luua oma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja toetada alushariduse 

omandamist lasteaias; 

☺ arvestada lasteaia päevakava ja laste tervise hoiu ja  edendamise põhimõtteid. 

☺ kõikide murede ja ettepanekute korral pöörduda lasteaia direktori ning õppejuhi 

poole. 

 

Lasteaial/õpetajal on õigus:  

☺ hoida rühma sisekliimat, laste  ja enda tervist. 

☺ lähtuda lapsest ja tema vajadustest. 

☺ saada infot lapse tervise, eripärade ja eluliste  muutuste kohta. 

☺ vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamisel lähtuda 

meetmete rakendamisest, mis on lasteasutuse hädaolukorra lahendamise plaanis. 

 

 

1. LAPS TULEB RÕÕMUGA JA LÄHEB EDUELAMUSEGA 

 

☺ Lasteaed on lastele avatud alates kella 7.00 hommikul  mängurühmana. 

☺ Oma  rühmadesse saavad lapsed minna alates kell 08.00. 

☺ Lapsed saavad olla oma rühmades kuni kell 18.00. Pärast seda lähevad lapsed 

oma rühmast mängurühma. Mängurühm asub 1. korrusel.  

☺ Lasteaia mängurühm lõpetab oma töö kell 19.00. Palume mängurühma teenust 

kasutavatel lastevanematel tulla lapsele järgi hiljemalt kell 18.45, et saaksite koos 

lapsega rahulikult riietuda ja mõnusas meeleolus koduteele asuda. 

☺ Lapse turvatunde tagamiseks on oluline, et last tooks ja viiks lasteaiast/lasteaeda 

tema vanemad. Erandjuhtudel võib last tuua/viia lasteaeda/lasteaiast muu 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv
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pereliige, kes on vähemalt 14-aastane. Kui lapsele tuleb järgi alaealine pereliige, 

kes on vähemalt 14-aastane, siis tuleb sellekohane avaldus lapsevanemal eelnevalt 

esitada direktorile kooskõlastamiseks. Kui lapsele tuleb järgi muu täiskasvanud 

pereliige, siis palume sellest eelnevalt teavitada rühma õpetajat. 

☺ Palume lastevanematel varuda  hommikuti ja õhtuti koos lapsega lasteaeda 

tulekuks ja minekuks piisavalt aega. Lapsele on oluline, et saadate oma lapse 

rühma ja võtate ta rühmast ning leiate võimaluse vestlemiseks rühmaõpetajaga, et 

lapse päev lasteaias oleks talle rõõmu ja Teile rahu pakkuv.  

☺ Kui lapsevanem tuleb õppetegevuste ajal, siis püüab ta laste ja õpetaja 

keskendunud tegevust 

☺ mitte häirida ja kui lapsevanem tuleb laste lõunauinaku ajal, siis annab ta direktori 

☺ uksekella või helistab rühmatelefonile. Vahemikul 13:00-15:00 ei kasuta rühma 

fonokella. 

☺ Meie heaks tavaks on, et lapsevanemad ja rühmaõpetajad räägivad juhtumistest 

kodus/ lasteaias, mis võivad mõjutada lapse päeva või tervislikku seisundit.  

☺ Lapse/ laste kuuldes ei aruta täiskasvanud enda erimeelsusi - lapse õpivõime ja 

motivatsioon on parem, kui laps tuleb lasteaeda hea tundega. Vanemad ei tohiks 

lapse kuuldes lasteasutusest ja õpetajast halvasti rääkida ka siis, kui ei olda 

õpetaja ja lasteaia nõudmistega ühel meelel. Hea sõna ja vanemate poolne usk 

lapse toimetulekusse, loob soodsa pinnase lapse edukaks toimetulekuks lasteaias. 

Erimeelsuste lahendamiseks lepitakse eelnevalt ühine aeg kokku.  

☺ Lapsevanema ja personali vahelise usaldamatuse või konfliktijuhtumi korral saab 

lasteaia direktor küsida arvamust hoolekogult või hoolekogu liikmetelt. 

Hoolekogu esindaja, kes valitakse iga õppeaasta alguses lastevanemate seast, 

esindab oma rühma lastevanemate üldsuse arvamust.  

☺ Laste turvalisuse huvides palume lasteaeda tulles ja sealt minnes alati enda järel 

 kõik uksed ja väravad sulgeda, nii näitame üles hoolivust üksteise suhtes. 

☺ Lasteaia töö paremaks korraldamiseks palume lapse puudumisest või 

haigestumisest teavitada rühma telefonil või ELIIS keskkonna vahendusel 

esimesel võimalusel, kuid hiljemalt samal päeval kell 09:00.  

☺ Lapse päeva paremaks alguseks palume lapsevanematel tuua laps lasteaeda 10 

minutit enne hommikusöögi algust, nii saab ta koos kaaslastega päeva sisse elada.  

☺ Palume lastevanematel laps tuua lasteaeda hiljemalt 10 minutit enne planeeritud 

tegevuste algust, 09.00, lasteaia päevakava: 

https://www.tallinn.ee/et/endla/lasteaia-paevakava. Lapsel on oluline osaleda 

kõikides õppe- ja kasvatustegevustes, et ta saaks läbida lasteaia õppekava.   

☺ Lasteaia ja lastevanemate koostöö paremaks sujumiseks palume kontaktandmete 

muutumisest teavitada esimesel võimalusel. 

☺ Lapsevanemale on loodud võimalused õppe- ja kasvatustegevusega ning muu 

asjakohase infoga tutvumiseks ELIISist.  

☺ Vanem ja lasteaiatöötajad on igal hetkel oma heatahtliku suhtlemise, märkamise, 

abivalmiduse ja viisakusega lastele eeskujuks. 

☺ Vastastikune positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse, lapse 

rühmakaaslastesse ja nende vanematesse on hea koostöö aluseks! 

 

 

http://www.eliis.ee/
https://www.tallinn.ee/et/endla/lasteaia-paevakava
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2. RIIETUS 

 

☺ Lapse heaolule mõeldes palume lastevanematel laps lasteaeda tuua puhaste ja 

korrastatud riietega.  

☺ Lapse turvalisuse huvides ei tohiks riietel olla ohtu kujutavaid detaile (nt pikad 

nöörid, sallid jne). 

☺ Laps on oma loomult aktiivne, mistõttu  õueriided  peaksid võimaldama lapsel 

mängida muretsemata nende määrdumise pärast. Lapse riietuse ja jalanõude 

valimisel palume lastevanematel jälgida lapse suurusele, ilmastikule ja aastaajale 

sobivust.  

☺ Rühmas on vajalikud libisemiskindlad vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja 

jalast äravõtmisega võiks laps ise hakkama saada. 

☺ Lapse riided võiksid olla märgistatud lapse nimega, et laps ise ja rühmatöötaja 

tunneb need ära.  

 

 

3. SÖÖMINE 

 

☺ Lasteaias on 3 söögikorda ja 2 vitamiinipausi vastavalt rühma päevakavale. 

Menüü on leitav ELIISist. 

☺ Toetamaks lapse erivajadusi, palume lastevanematel edastada info lapse 

toiduainete allergiate kohta rühma õpetajatele, õpetaja abile ja direktorile. 

Võimalusel koostatakse lapsele toitlustaja poolt erimenüü. 

☺ Hea tava näeb ette, et oma toitu (ka küpsiseid, komme jne) ei võeta kaasa. Välja 

arvatud kui laps vajab meditsiinilistel põhjustel eritoitu või tähtpäevadel (nt 

sünnipäeval, mil kehtivad rühmas kokku lepitud tingimused). 

 

4. PUHKEAEG 

 

☺ Lähtuvalt laste vanusest vajab laps aktiivsele tegutsemisele vahelduseks ka 

puhkeaega. Meie päevarütm annab selleks võimaluse vahemikus kell 13.00-

15.00.  

☺ Laste päevarütmi toetamiseks palume lastevanematel rühma õpetajaid eelnevalt 

teavitada vajadusest laps puhkeajal lasteaiast ära viia.  

☺ Lapsed peaksid igal aastal saama lasteaiast puhkust vähemalt 28 päeva või  2x14 

päeva järjest. Haiguspäevad ning tervenemispäevad ei ole arvestatavad 

puhkepäevadena.  

 

5. TASUMINE  
   

☺ Infot lasteaia kohatasuarvete kohta on lastevanematel võimalik mugavalt jälgida 

lasteaia kodulehel iseteeninduskeskkonna lingilt: 

https://iseteenindus.tallinn.ee/kasutaja/sisselogimine  

 

 

 

https://iseteenindus.tallinn.ee/kasutaja/sisselogimine
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6. MÄNGUASJAD 

 

☺ Lapse turvatunde toetamiseks saavad lapsed hea tava kohaselt kodust kaasa võtta 

endale armsaid mänguasju, mille kadumise või katkimineku eest rühma personal 

ei vastuta. 

☺ Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas 

kokkulepitud reeglitele. Kaasa ei tohi tuua kergesti purunevaid, väga väikesi, 

ohtlikke, militaarseid mänguasju, mobiiltelefoni, raha, väga tugevat heli 

tekitavaid, teravaid esemeid. 

 

7. TERVIS 

 

☺ Toetamaks laste ja personali tervist on rühma õpetajal õigus lasteaeda mitte vastu 

võtta haigustunnustega lapsi.  

☺ Lapse haigestumise või temaga juhtunud trauma korral lasteaias, teavitame sellest 

lapsevanemaid koheselt ning vajadusel kutsume kiirabi. 

☺ Väärtustades rühmakaaslaste tervist, palume lapsevanemaid rühma teavitada, kui 

lapsel on teisi lapsi ohustav nakkushaigus. 

☺ Lasteaia õpetajad ei oma õigust lapsele ravimeid manustada. Erandiks on 

kroonilised haigused (näit. allergia, diabeet, astma), mille korral võib 

lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja 

kirjalikul kokkuleppel direktori poolt määratud lasteasutuse töötajaga. 

 

8. LIIKLUSTURVALISUS 

 

☺ Lapsed võivad lasteaia hoovis sõita tõukeratta või jalgrattaga ainult kiivrit 

kandes.  

☺  Täiskasvanud ei tohi sõita lasteaia õuealal tõukerattal ega jalgrattal. Rattaid võib 

lükata käekõrval   – jalakäija kiirusega – või jätta värava juures 

sorteerimiskonteinerite kõrvale, kus on piisavalt ruumi. 

☺ Lasteaia hoovis ei ole lubatud sõita elektritõukerataste ega muude 

elektrisõidukitega.  

☺ Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust 

☺ teenindavad transpordivahendid, lasteasutuse töötajate autode ning direktoriga 

kooskõlastatult vanemad erandjuhtumil kohtade olemasolul ürituste toimumise 

ajal. 

 

MEIE HEA TAVA ON laste, lastevanemate ja lasteaia personali vaheline 

kokkulepe, mis toetab laste arengut, kohanemist ning turvatunnet. Eriarvamuste 

lahendamiseks püüame osapoolte vahel luua dialoogi või ümarlauavestlusi leidmaks 

ühiseid kompromisse. 

  

 

 


