
KINNITATUD 

Kastre Vallavolikogu 12.  aprill 2022 a määrus nr 5 

„Kastre valla koolieelsetesse 

lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja 

väljaarvamise kord 

Lisa  nr 2 
 

Lasteasutuse koha kasutamise leping 
 

………………….. 

kuupäev 

 

……….. ,...................... (edaspidi/ Lasteasutus), mida esindab direktor .................. ja 

lapsevanem, eestkostja või hooldaja ………………………….. (edaspidi/Lapsevanem) leppisid 

kokku järgnevas: 

 

1. Üldsätted 

1.1 Lasteasutuse koha kasutamise lepinguga (edaspidi Leping) sätestatakse lasteasutuse koha 

kasutamise tingimused, mille täitmiseks võtmise tingimusel on lapsevanema taotluse alusel 

eraldatud lapsele lasteasutuses täisajaline/osaajaline koht 

1.2 Lepingu täitmisel juhinduvad pooled Lepingust, „Koolieelse lasteasutuse seadusest“ ja teistest 

koolieelse    lasteasutuse    tegevust    reguleerivatest    õigusaktidest,    s.h    lasteaia   õppekavast, 

lasteasutuse põhimäärusest ja lasteaia kodukorrast. 

1.3 Lepingu jõustumise järgselt osaajalisele kohale üleminekul, sõlmivad Lasteasutus ja 

Lapsevanem vastavasisulise lepingu lisa. 

 

2. Lapsevanema õigused ja kohustused 

2.1 Lapsevanemal on õigus: 

2.1.1 tuua laps lasteasutusse alates …. ……………20…… a igal tööpäeval; 
2.1.2 tuua laps lasteasutusse ja viia sealt ära lapsevanema(te)le sobival ajal päevakava järgides; 

2.1.3 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga; 

2.1.4 saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta; 

2.1.5 olla valitud hoolekogusse ja osaleda hoolekogu kaudu laste arenguks vajalike tingimuste 

loomisel lasteaias; 

2.1.6 saada lapsele suveperioodil valvelasteaias koht, esitades vastava taotluse oma lasteaia 

direktorile. 

2.2. Lapsevanem kohustub: 

2.2.1 tasuma  alates …………………………… a. osalustasu ja toidukulu esitatud arve 

alusel; 

2.2.2 teatama kontaktandmete muutusest koheselt, kuid hiljemalt 10 tööpäeva jooksul 

lasteasutuse direktorile; 

2.2.3 täitma lasteasutuse kodukorda ja päevakava. 

3. Lasteasutuse õigused ja kohustused 



3.1. Lasteasutusel on õigus: 

3.1.1 nõuda lapsevanemalt lapse lasteasutusse toomisel ja koha kasutamisel tervisekaitsenõuete, 

lasteasutuse lahtioleku aegade, lasteasutuse kodukorra ning rühma päevakava järgimist. 

3.1.2 keelduda haigussümptomitega lapse vastuvõtmist lasteaeda; 

3.1.3    soovitada vanematel pöörduda lapsega erialaspetsialistide nõustamisele ja saada vanematelt 

tagasisidet, et toetada lapse eakohast arengut; 

3.1.4   viia vajadusel laps (nt rühma vanuselise koosseisu muutmine või lapse arenguks vajaliku 

keskkonna tagamine) ühest rühmast teise, arvestades seaduses sätestatud nõudeid ja võimalusel 

lapsevanema soove; 

 3.1.5  küsida lapsevanemalt täiendavaid dokumente lapse terviseseisundist tulenevate eritingimuste       

          kohta. 

 

3.2 Lasteasutus kohustub: 

3.2.1 võtma lapse lasteasutusse vastu ja täitma Lepingu punktis 1.2 sätestatud õigusaktidega 

koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõudeid; 

3.2.2 looma võimalused ja tingimused lasteasutuses lapse tervikliku isiksuse kujunemiseks, 

arvestades lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi;  

3.2.3 avalikustama lasteasutuse töökorraldust ning õppe- ja kasvatustegevust puudutavad õigus- 

ja haldusaktid lasteasutuse koduleheküljel, e-lasteaia keskkonnas või teadetetahvlil;  

3.2.4 hoidma last lasteaias kuni koolikohustuse tekkimiseni ja võimaldama alushariduse 

omandamise. 

 

 

4. Muud tingimused 

4.1 Lepingu allkirjastamisega kinnitab lapsevanem, et nõustub Lepingu ja Lepingu punktis 1.2 

loetletud dokumentides nimetatud tingimustega. 

4.2 Kinnitused ja teated: 

4.2.1 arved palun esitada e-posti aadressile: ……………………………………………………….. 

4.2.2 luban lapse sünnikuupäeva avalikustamist rühmaruumis ja lapse nime kasutamist 

kunstitöödel; 

4.2.3 luban osaleda oma lapsel rühmaõpetajate ja lasteasutuse poolt korraldatud õppekäikudel 

väljaspool lasteaia territooriumit; 

 

5. Lepingu lõppemine 

5.1 Leping lõpeb üldjuhul punktis 3.2.4 välja toodud alustel; 

5.2 Lapsevanem võib taganeda lepingust enne punktis 3.2.4 kokkulepitud tähtpäeva saabumist;  

5.3 Lepingu lõpetamisest käesolevas punktis toodud juhtudel teavitatakse teist osapoolt e-

keskkonnas ARNO kaudu vähemalt kaks nädalat enne lapse lasteaiast lahkumist.  

 
 

Lasteasutus Lapsevanem 

Nimi: Nimi: 
Aadress: Isikukood: 

Elukoht: 

Telefon: Kontakttelefon: 

E-post: E-post: 

 

Direktori allkiri Lapsevanema allkiri: 


