
 Lasteaed Vigri kodukord

• laps võetakse lasteaia järjekorda vanema kirjaliku avalduse alusel

• lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord on avalikkusele kättesaadav lasteaia neti
kodulehel.

• kui laps on lasteaia koha saanud, siis vajab ta harjumist uue keskkonnaga

• alustage lasteaiaga tutvumist järk-järgult .harjutamine on lapsele vajalik

• lasteaed töötab esmaspäevast reedeni ja on avatud 7.00-18.00

• lapse kojuviimisel palun arvestada, et õpetaja tööpäev ja lasteaia lahtiolekuaeg lõpeb
kell 18.00

• tooge lasteaeda terve laps ja andke ta rühmaõpetajale üle.

• kui olete eelnevalt pöördunud perearsti poole, siis esitage lasteaeda ka tõend lapse
tervenemise kohta.

• laps peab lasteaeda tulles olema puhas  (keha ja riided) , juuksed hoolitsetud, küüned
lõigatud.

• teavitage lasteaeda oma lapse terviseprobleemidest ja teatage, kui laps on haigestunud
või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

• kui soovite, et laps sööb hommikusööki, peab laps lasteaias olema vähemalt 8.20.

• meie õppetegevused algavad 9.00, seega peavad lapsed olema rühmas varem,
hilisemad tulekud leppige kokku rühmaõpetajatega.

• leidke aega last lasteaeda tuues ja viies ning tundke huvi lapse tegemiste vastu
lasteaias.

• lugege internetist, oma meililt, lasteaia teadetetahvlilt infot, teateid, nõuandeid.

• lasteaia teadetetahvlil on lasteaia päevakava, tegevuskava, nädala menüü

• üksi lasteaeda tulla ja üksi minna võib laps vaid sellekohase kirjaliku avalduse alusel

• palun teavitage rühmaõpetajaid, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa.

• võõrale inimesele ei saa last usaldada

• valige lapsele riided vastavalt ilmastikuoludele ja aastaajale.

• 2-3aastastele soovitame lasteaeda tuua vahetuskinnasteks labakindad

• laste jalatsitele kirjutage sisse lapse nimi .

• muretsege lapsele toas viibimiseks põrandat mittemäärivad jalatsid, taskurätik, kamm

• õueriiete tasku pange samuti taskurätik

• lapsel peaks  kapis  olema vahetuspesu.

• kõik muudatused, mis puudutavad  laste toitlustamist , tehke kuu alguses, kirjutades
rühma  vastavasisulise avalduse.

• teavitage rühmas, kui teie laps on allergiline mõne toiduaine suhtes

• ärge andke lapsele lasteaeda kaasa raha, maiustusi, nätsu

• lasteaeda on lubatud tuua koduseid mänguasju, kuid lasteaed ei vastuta nende
kadumise või  purunemise eest.

• soovi korral võib sünnipäevalaps teisi lapsi kostitada maiustustega

• kui laps tuleb lasteaeda rattaga ,ärge unustage kiivrit.

• talvel -   kodustele kelkudele  kirjutage laste nimed


