
 
 

RUKKILILLE LASTEAIA  
KODUKORD 
 
Rukkilille Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastele, lastevanematele, lasteaia 
töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil. Kodukord on 
avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.  
  

ÜLDSÄTTED 
o Keila Alushariduse OÜ, Rukkilille Lasteaed, koolieelse lasteasutuse teenuse osutamise 

leping sõlmitakse teenuse osutaja ja teenuse saaja vahel kahes eksemplaris.  
o Lasteaia koolitusluba nr. 7376HTM 
o Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00 – 18.30. 
o Rühmad on avatud 07.45-18.00 
o Valverühm töötab kokkulepitud rühmas 07.00-07.45 ja 18.00-18.30 
o Lapsevanemaid ootame lapsele järele hiljemalt 10 minutit enne rühma või valverühma 

sulgemist, et lapsevanemal oleks piisav aeg lasteaia töötajaga informatsiooni vahetamiseks 
ning lapsel aega iseseisvaks riietumiseks. 

o Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.  
o Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaed avatud 07.30-18.00 
o Suvekuudel valverühm ei tööta.  
o Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu ja töötajate 

puhkuseid. Töötavad 2,5-7.a. laste nn. suverühmad. 
o Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale 

ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. 
o Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles. 
o Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga 

vastavuses olev lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning 
rühmade tegevuskavad ja kuuplaan. 

o Lisaks rühmade pedagoogilisele personalile toetavad laste õppe- ja kasvatustööd 
muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja ning õpetaja assistendid ja õpetaja abid. 

o Lasteaia territooriumi parkla on avatud lasteaia lahtioleku aegadel ja erakorraliste 
sündmuste/pidude ajal. 

o  Parkla lahtioleku kellaajad võivad muutuda erakorraliste juhtumite puhul. 
o Parkla on vajadusel suletud lasteaiasiseste õueürituste ajal. 
o Lasteaia territooriumi peajalgvärav on avatud kogu lasteaia lahtioleku aja vältel. 
o Lasteaia sisehoovi viiv jalgvärav on laste turvalisust arvestavalt suletud. 
o Lasteaia sisehoovis ja mänguväljakutel on võõrastel isikutel viibimine ning mängimine 

keelatud. 
o Rukkilille lasteaia nimekirjas oleva lapse lasteaiast puudumise perioodil (suvepuhkus, haigus 

vms.) on lapsel lasteaia õuealal järelvalveta viibimine ja mängimine keelatud. 
o Palume lasteaia koridorides - tiibades - välisjalanõudes mitte kõndida.  
o Rühmaruumides ja laulupesas välisjalanõudes kõndimine pole lubatud. 
o Lasteaias toimuvatel koosviibimistel ja pidulikel üritustel soovitame kasutada 

vahetusjalanõusid. 
o Lasteaias toimuvate ürituste ajal soovitame kasutada üleriiete ja välisjalanõude jätmiseks 

üleriiete pesa, mis asub esimesel korrusel söögisaali vastas. Garderoobi jäetud riiete ja 
isiklike asjade eest Rukkilille Lasteaed ei vastuta. 

 



 
 

LASTEAIATASUDE MAKSMINE 
o Teenuse osutamise tasu on lapsevanemale 20% Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud 

miinimumpalgast ning suureneb automaatselt vastavalt miinimumpalga muutumisele. 
Ülejäänud osa Teenuse osutamise tasust tasub Tellija eest Keila linn vm. lepingupartner.  

o Eelnev punkt kehtib kuni 01. september 2023 tingimusel, et Keila linn ja Teenuse osutaja 
ei ole vahepeal sõlminud omavahel teistsuguseid kokkuleppeid. 

o Teenuse pakkuja omab õigust täiendavale tasule koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava 
väliste ürituste läbiviimisel. Läbiviidavatest üritustest informeeritakse Tellijat eelnevalt. 

o Teenuse osutamise tasule lisandub söögiraha, summas 3.20€ päev, kuid mitte rohkem kui 
44.74€ kuus. Söögiraha suuruse muutmise tingimused ja korra määrab lasteaia nõukogu. 

o Tasumine toimub Teenuse pakkuja poolt Teenuse osutamisele järgneva kuu kümnendaks 
kuupäevaks Tellijale esitatud arve alusel. 

o Maksete tasumisega viivitamise korral on Teenuse pakkujal õigus nõuda Tellijalt viivist 
0,03% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest. 

o Lasteaiatasuarve esitakse vastavalt kokkuleppele kas paberkandjal või elektrooniliselt e-
posti aadressile. 
  

HUVIRINGID 
o Lasteaias toimuvad pealelõunasel ajal tasulised huviringid. 
o Lasteaia personal (sh. rühmaõpetaja) ei vii ega too lapsi erinevatesse huviringidesse. See 

toimub vanema ja huviringi esindaja omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt. 
 

LAPSE LASTEAEDA TULEMINE JA KOJU MINEMINE 
o Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse 

tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja 
harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest. 

o Lapsevanem edastab kontaktandmed rühma õpetajale õpetaja poolt edastatud ankeedis. 
o Kontaktandmete muutusest teavitab lapsevanem rühma personali koheselt. 
o Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal 

arvestades rühma päevakava ja lasteaia lahtiolekukellaaegu. 
o Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul annab 

lapse isiklikult üle rühma töötajale ja õhtul lahkub, võttes eelnevalt õpetajaga või õpetaja 
assistendiga/õpetaja abiga kontakti. Ärge kunagi lahkuge lapsega rühmatöötajaga 
kontakti võtmata! 

o Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või alkoholijoobes isikule. 
o Õpetaja annab lapse alaealisele (õde, vend jt.) või õpetajale lapsevanema poolt 

mittetutvustatud isikule üle vaid lapsevanema vastava kirjaliku avalduse põhjal. Vorm 
koduleheküljel. 

o Koolieelik võib lahkuda lasteaiast lapsevanema vastutusel ja kirjaliku avalduse põhjal 
(võimalusel vältida pimedat aega), kuhu on märgitud lasteaiast lahkumise kellaaeg.  

o Eelnimetatud avaldused esitada lasteasutuse direktorile allkirjastatuna (k.a. digiallkiri). Kõik 
avaldused kooskõlastatakse individuaalselt.  

o Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele lasteaia lahtioleku ajal, on tal kohustus 
teavitada sellest koheselt rühma õpetajat või juhtkonda.  

o Kui lapsele pole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab lasteaia töötaja 
lapsevanemat tund aega, samaaegselt püüdes kontakti saada lapse 
kontaktandmetesse kantud isikutega teavitades sellest olukorrast lasteaia juhtkonda. 
Kui lapsevanem pole lapsele järgi tulnud ning kontaktisikutega pole kontakti 



 
 

saadud, teavitab lasteaia töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt 
toimitakse politsei korralduste järgi. 

o Soovitav on, et vanema rühma laps käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps 
omandab vajalikud teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab 
eeldatava koolivalmiduse. 

o Lapse lasteaeda toomise aja valib lapsevanem selliselt, et see ei segaks rühma päevakava ja 
lapsel oleks võimalus algavasse päeva sisse elada. Näiteks, kui laps sööb lasteaias 
hommikueinet, on ta rühmas hiljemalt kell 8.30.  

o Hommikusöögi mittesoovimisel palume lapsel rühmas olla hiljemalt 09.00 
  

RIIETUMINE 
o Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega. Riided ja 

jalanõud peavad olema vastavad lapse kasvule, eale ja ilmastikule. 
o Kõik lapse riided ja jalanõud peavad noorema rühma lapsel olema markeeritud. 
o Vajalikud on: 

Vahetusjalanõud - Sisejalanõud on tugeva tallaga libisemiskindlad soovitavalt krõpsuga rihmikud, 
mis ei määri põrandaid. Kindlasti ei sobi lasteaia sisejalanõudeks nn rannaplätud või kroksid. 
Magamisriided - lapsevanema valikul, arvestades lapse harjumusi ja toatemperatuuri 
Võimlemisriided - saalis toimuvateks liikumistegevusteks. Võimlemine toimub paljajalu. Lapse 
tervislikku seisundit arvestavalt võivad jalas olla libedustõkkega sokid-põlvikud. Sügisel ja kevadel 
on vajalikud õueliikumistundideks sobivad jalanõud. 
Noorema rühma laste võimlemisriiete olemasolu vajadusest teavitab lapsevanemat rühma õpetaja! 
Õueriided – tuleb valida sellised, mis ei sega lapse vaba tegevust ja mängu erinevatel aastaaegadel 
ja ilmastikuoludes. Et laps õues mängides ennast hästi tunneks, on talle vajalikud mänguriided, mille 
määrdumise ja märgumise korral ei teki probleeme.  
Lapse riietusel ei tohi olla pikki nöör- paelkinniseid, sallina on vajalik kasutada kootud 

kaelussalli. Jopede, kombinesoonide kapuutsid olgu soovitavalt trukk-kinnistega.  

Vahetusriided – sokid, kindad, vajadusel pesu 

Noorema rühma lapsel vahetusriided nii toas kui õues olemiseks 

Kamm ja tüdrukutel vajadusel juukseklambrid või patsikummid 

Pabertaskurätikud  

Suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik 

Jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad (soovitavalt labakindad, sõrmikud neile lastele, kes 

oskavad neid iseseisvalt kätte panna) 

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS 
o Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema 

individuaalsuse arvestamist (koolieelse lasteasutuse seadus §1 lõige 2).  
o Lapse koolivalmidus on lapse, pere ja lasteaia koostöö tulemus. 
o Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi 

arvestades: Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on 
sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda 
väärtustav. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, 
sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut (Koolieelse lasteasutuse seadus §3). 

o Lasteaed toetab laste eakohast üldoskuste arendamist (riietumine, söömine, lauakatmine, 
tualeti kasutamine jne). 



 
 

o Õppetegevuste arv ja sisu on vastavuses Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga, 
Rukkilille õppekavaga, Rukkilille Lasteaia tegevuskavaga ning rühma kuuplaaniga. 

o Lasteaias õpitakse läbi mängu 
o Iga kuu esimestel päevadel saadab õpetaja info jooksva kuu tähtsamatest üritustest, 

ettevõtmistest: peod, teatrid, koosviibimised, õppekäigud jms. 
o Jooksev info ning rühmas läbiviidavate tegevuste plaan on nähtav infosüsteemi ELIIS 

vahendusel.  
o Lasteaed tagab lapsele kooliks ettevalmistuse, kui laps osaleb maksimaalselt lasteaia õppe- 

ja kasvatustöös. 
o Lapsevanemal on õigus osaleda/vaadelda rühma-, liikumis- või muusikaõpetaja poolt 

läbiviidavaid tegevusi, sellest eelnevalt õpetajat teavitades. 
o Kõik lasteaialapsed osalevad õuetegevustes päevakavas ettenähtud ajavahemikul. 

 

TOITLUSTAMINE 
o Lasteaias on 3 toidukorda algusega: hommikusöök - kell 8.30; lõunasöök - kell 12.00-12.30 

(vanuseti); õhtuoode - kell 15.30 
o Toitlustamine toimub lasteaia söögisaalides. 
o Toitu valmistab lasteaia köök, kes järgib kõiki lasteasutustele sätestatud 

tervisekaitsenõudeid. 
o Menüü on iga rühma ja peafuajee infostendil ning nähtav ELIIS-is. 
o Keelatud on lapsele kaasa anda nätsu, pulgakommi. 
o Kui laps soovib puuvilja või maiustusi lasteaeda kaasa võtta, peab neid jaguma kõigile 

rühmakaaslastele. 
o Soovitavalt mitte kaasa anda maiustusi tähtpäevavälisel ajal. 
o Lasteaias kehtib „kolme ampsu“ reegel. Last lasteaias sööma ei sunnita.  
o Lapsevanemal on lubatud lasteaia menüüs olev toit asendada ainult arsti ettekirjutusest 

lähtuva toiduga (vajalik arsti tõend).  
o Lasteaed koostöös lapsevanemaga tagab lapse diagnoosist tuleneva parima toitlustuse. 

  

LAPSE TERVIS, HEAOLU JA TURVALISUS 
o Haiget last lasteaeda tuua on keelatud. 
o Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, vesine 

või tugev nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms). 
o Rühma õpetaja ei anna lapsele ravimeid va. kirjalikud erikokkulepped. 
o Lasteaeda ei või lapsele kaasa anda ravimeid. 
o Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õue minna koos teiste lastega, peab ta jääma koju. 
o Kui laps haigestub lasteaias, võetakse lapsevanemaga kohe ühendust, teavitatakse 

haigussümptomitest ning saavutatakse kellaajaline kokkulepe, mil lapsevanem viib lapse 
koju või raviasutusse. 

o Lapse trauma korral lasteaias - olenevalt raskusastmest - kas kutsutakse kiirabi või antakse 
talle vajadusel esmaabi. Lapsevanemaid teavitatakse koheselt. Haige laps saadetakse koju 
või vajadusel raviasutusse. 

o Lapse haigestumisel nakkushaigusesse: erinevad viirusinfektsioonid, gripp, tuulerõuged, 
sügelised, punetised, täid jms. tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada (võimalusel meili teel) 
sellest rühma õpetajaid või lasteaia juhtkonda. 

o Pärast nakkushaigusest tervenemist on vajalik esitada arstitõend. 
o Kui laps vajab erihoolt või –tähelepanu (krooniline haigus, allergia, higistab palju, 

haigestumisjärgsed jääknähud jms), siis teavitage sellest kindlasti rühmaõpetajaid. 



 
 

o Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, 
turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- loovtegevuse ja kehalise aktiivsuse 
edendamise võimalusi. Erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku 
omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. 

o Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mis vastavad nõuetele ning tagavad ohutu 
kasutuse. Mänguväljaku atraktsioonid ja võimlemisvahendid läbivad iga-aastase kontrolli. 

o Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja. 
o Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega 

tuppa, tagab teine töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 
o Õuealalt lahkudes lastegrupiga kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste. 
o Soodsate ilmastikutingimuste korral viibivad lapsed võimalikult palju õues, kus viiakse läbi 

ka õppe-kasvatustööd. 
o Lasteaia personal on läbinud kohustusliku esmaabi koolituse. 

 

MÄNGUASJAD JA SÜNNIPÄEVADE TÄHISTAMINE 
o Nooremas rühmas võib lapsel olla kaasas kaisuloom või mõni muu armas asi, mis on 

lapsele abiks emast-isast lahkuminekul ja uinumisel.  
o Soovitavad on kaisuloomad uinumiseks 
o Igas rühmas on oma kindel mänguasjade päev ja/või reeglid selle kohta. 
o Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja 

teadmisel ja kokkuleppel. Soovitav on mitte kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, ohtlikke 
ja väga väikesi mänguasju.  

o Keelatud on kaasa tuua militaarseid mänguasju olenemata materjalist. 
o Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade ja laste väärismetallist ehete 

(kõrvarõngad, ketid jms) kadumise või purunemise eest 
o Mänguasjade kaasavõtmisel kehtib põhimõte: jagan mänguasju teistega. 
o Lapsele kaasa antud kelk peab olema tähistatud lapse nimega 
o Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele. 
o Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustustega/puuviljadega, arvestades 

seejuures laste arvuga rühmas. 
 

KOOSTÖÖ 
o Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks pöörduge rühma õpetaja või 

lasteaia juhtkonna poole. 
o Alati on oodatud Teiepoolne abi! 
o Teie positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängu-kaaslastesse 

on tulemusliku koostöö aluseks. 
o Teeme kõik selleks, et laps tuleb lasteaeda rõõmsameelsena ning teda võtab vastu meie maja 

lapsesõbralik ning suhtlemis- ja koostööaldis kollektiiv.  


