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Ilmatsalu lasteaeda “Lepatriinu” vastuvõtu
ja sealt väljaarvamise kord

I  Üldsätted

1. Tähtvere valla omandis olevasse Ilmatsalu lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise

kord sätestab lapse vastuvõtu ning lahkumise tingimused ja korra ning lasteaiast

väljaarvamise alused.

1.1 Lasteaeda võetakse vastu koolieast nooremaid lapsi, kes on kantud Tähtvere valla

elanike registrisse.

1.2 Teiste kohalike omavalitsuste elanike lapsi võetakse lasteaeda vabade kohtade

olemasolul kokkuleppel Tähtvere vallavalitsusega (Garantiikiri).

II  Lasteaeda vastuvõtmine

2. Lapse vastuvõtmiseks lasteaeda esitab lapsevanem lasteaia juhatajale:

2.1 vormikohase avalduse;

2.2 tervisetõendi.

3. Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

4. Lasteaia rühmad komplekteerib lasteaia juhataja vastavalt avalduste esitamise

järjekorrale 25.augustiks.

5. Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda lasteaias kohataotlejana

järjekorda. Vaba koha tekkimisel teatab juhataja sellest järjekorras olevale

lapsevanemale.

6. Lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab lasteaia juhataja lapsevanemale lasteaeda

vastuvõtu ja sealt lahkumise korda ning lasteaia tegevus- ja päevakava. Lasteaia

juhataja informeerib lapsevanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest kuludest ning tasu

suurusest.

7. Lapsevanemal on õigus saada teavet tema poolt makstava tasu suuruse kohta, samuti

lasteaia tegevuse, päevakava ja töökorralduse kohta.

8. Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lapsevanema poolt makstavat tasu ning

järgima lasteaia päevakava.

III  Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

9. Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik teatis, avaldus.

10. Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja, kui:

10.1 laps läheb kooli;



10.2 lapsevanem ei ole tasunud kahe kuu jooksul lapsevanema poolt makstavat tasu

(toiduraha, õppekulu).

11. Lapsele säilitatakse koht lasteaias, kui tema puudumisest on teatatud lasteaeda ühe

nädala jooksul arvates lapse puuduma jäämisest.

12. Kui lapse puudumise periood kestab kuu, suunatakse laps ajutiselt lasteaiast välja

lapsevanema avalduse alusel, milles on näidatud lapse lasteaeda taastoomise kuupäev ja

ärajäämise põhjus. Lapsele säilitatakse koht üheks õppeaastaks. Kui lapsevanem

määratud ajaks last lasteaeda ei too, arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.

13. Lapse lahkumisel lasteaiast on lapsevanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt

makstava toiduraha ja õppekulu tasu. Tasumata jäetud summad nõutakse sisse seaduses

sätestatud korras.


