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Narva Lasteaed Punamütsike on avatud 6.30 – 18.30.
Lasteasutuses on 3 eesti õppekeelega rühma: 1 sõimerühm ja 2 aiarühma. 1 sõimerühm -vene
õppekeelega sõimerühm ning 2 keelekümbluse metoodikat kasutavat aiarühma. Rühmade liigid
ja arv võivad varieeruda.
Igal rühmal on eakohane päevakava ja tegevuskava.
Lastega tegelevad rühmas 2 õpetajat ja õpetaja abi, sõimerühmades-õpetaja, õpetaja abi
(assistent) ja õpetaja abi vastavalt õppekavale ka muusikaõpetaja, liikumisõpetaja. Muusika- ja
liikumustegevused viiakse läbi eesti keeles.
Lasteaias töötab ka logopeed, kes tegeleb lastega individuaalselt.
1.Võõrastel on ilma juhtkonna loata lasteaia ruumides ja teritooriumil viibimine keelatud.
2. Lapse kohanemiseks on soovitav eelnevalt tutvuda lasteaiaga ja alustada rühmas viibimist 12 tunnist päevas järjest aega pikendades.
3. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda endale sobival ajal, kuid mitte hiljem kui kell
9.00, et tagada laste osavõtt planeeritud tegevustest.
4.Rühma õpetaja vastutab lapse eest ainult siis, kui lapsevanem on talle lapse isiklikult üle
andnud.
5. Lasteaia personal ei vastuta laste väärisesemete (kõrvarõngad, ketid, mobiiltelefonid jmt)
kaotsimineku korral.
6. Lapse haigestumise korral on soovitav pöörduda perearsti poole ning lapse tervenemisel
esitada arstitõend. Arvestada tuleb, et köhiv ja nohune laps nakatab ka teisi, terveid lapsi.
7. Haiguse puhul järelravi tuleb teostada kodus. Rühma õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema
poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid võtta.
8. Lasteaeda võetakse vastu terve ja puhas laps. Hommikul,
lasteaeda toomisel, palume
lapsevanemal varuda piisavalt aega, et saata laps rühma ning rääkida õpetajale lapse kodustest
juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva ( näit. halb uni, terviseprobleemid ,
emotsionaalne seisund jne). See aitab paremini mõista last.
9. Lapsel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju. Mänguasjal peab sel juhul olema
tunnusmärk omaniku kindlakstegemiseks. Soovitavalt mitte kaasa tuua kalleid ja õrnu
mänguasju.
10. Rühma õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkiminemise puhul.
11. Lapsevanem ei anna lapsele lasteaeda kaasa maiustusi, puuvilju ja teisi toiduaineid. Lapse
sünnipäeva tähistamiseks ei too lapsevanem lasteaeda allergiat tekitavaid toiduaineid.
12. Lapse puudumajäämisest teatab lapsevanem rühma õpetajale või administratsioonile
isiklikult või telefoni ( 35 60543 ) teel või rühma telefoninumbril hommikul kella 8.00 kuni
kella 12.00.
13. Peale lapse puudumist teatab lapsevanem rühma õpetajale või administratsioonile lapse
lasteasutusse tulekust eelneva päeva hommikul kella 8.00 kuni 12.00 ja paneb lapse toidule.
14. Rühmad võivad olla ühendatud seoses laste väikese arvuga (koolivaheajal, pühade eelsel
päeval, laste haigestumise ajal), välja arvatud sõimerühmad, mida võib ühendada puhkuste
perioodil 01.juunist kuni 31.augustini ( 10.04.2014 hoolekogu protokoll).
15. Laps vajab piisavalt ilmale vastavaid riideid, mis on markeeritud , kogu päevaks, samas
mitte rohkem kui tarvilik-tagavarariiete hoidmiseks on ruumi vähe. Igal reedel korrastab
lapsevanem lapse kapi ja vabastab üleliigsetest esemetest ning võtab tagavara rõivad pesemiseks
koju kaasa.
16. Tagavarariideid on hea hoida kotikeses, mida on võimalik riputada nagisse. Sõimlastel ja
lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu.
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17. Lapse jaoks on vajalik kaasa panna spordiriided (väike särk ja püksid, sõimelastel naksudega
sokid ja spordijalatsid). Võimlemisriided on soovitav panna kangast kotti, millel oleks peal lapse
nimi. Kord kuus tuleb lapse võimlemisriideid korrastada.
18.Rühmaruumides on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panemisega ja äravõtmisega saab
laps ise hakkama. Ei soovita pehme tallaga susse ja jalanõusid , mis jätavad põrandakattele jälgi.
19. Kui laps vajab mingis osas erihoolt või –tähelepanu (näit. tundlikud kõrvad, higistab palju,
allergia, astma, halb nägemine või kuulmine jne) teavitab lapsevanem sellest rühma õpetajat või
tervishoiutöötajat kirjalikult.
20. Kui lapsele tuleb järgi keegi teine täiskasvanu, mitte ema või isa, tuleb sellest tingimata
eelnevalt teavitada rühmaõpetajat.
21. Rühma õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud
inimesele, kes on alkoholi-, narko- jne joobes.
22. Rühma õpetaja annab lapse üle täiskasvanule, kes vastutab sellest hetkest alates lapse
ohutuse eest. Erijuhtudel võib rühma õpetaja anda lapse alaealisele isikule ( mitte noorem kui
14a.) , kui lapsevanem on eelnevalt lasteaia direktorile esitatud sellekohase kirjaliku avalduse .
23. Kui lapsele pole kella 18.30 järele tuldud, viib rühmaõpetaja lapse politsei töötaja saatel
Narva laste varjupaika.
24. Kui lapsevanem tuleb lapsele järele,
lahkuvad nad koheselt lasteaia hoonest ja
territooriumilt.
25. Õigeaegselt ( hiljemalt 25 kuupäevaks) tasuda lasteaiamaks Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakonna pangakontole.
26. Lapsevanemal on õigus pöörduda kasvatamist, õpetamist jm puudutavate vaidluste
lahendamiseks pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või direktori poole.
27. Palume lapsevanemal julgesti pöörduda lasteaia õpetajate , logopeedi, tervishoiutöötaja,
juhtkonna poole või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole nõu ja abi saamiseks.
28. Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest teatame lapsevanemale
rühma stendi vahendusel.
29. Töökoha, elukoha ja telefoninumbri muutusest teatab lapsevanem lasteasutusele koheselt.
30. Auto parkimisel jätab lapsevanem väravaesise vabaks lasteaia teenindava transpordi
takistuseta sissesõiduks lasteaia maa-alale.
31. Lapse puudumisel või puhkusele jäädes tuleb lapsevanem maksekviitungile järele ja tasub
selle vastavalt kehtestatud korrale.
32. Osalustasu kehtestab Narva Linnavolikogu. Lapsevanemal ei ole võimalust saada aastas
osalustasust vabastust, see makstakse kogu aasta (12 kuu) jooksul.
33. Kooskõlastatud ja ühtsustatud nõuded lastele peres ja lasteaias ning soodne kasvukeskkond
tagavad lapse tasakaalustatud arengu.
34. Lasteasutuses ja selle territooriumil toimub suhtlemine ja käitumine teineteise suhtes
lugupidavalt ja viisakusnorme järgides.
Kooskõlastatud hoolekoguga 17.05.2012
Muudetud: 01.09.2017
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