INFO- JA KODUKORD
Meil kõigil on ühine eesmärk- soodustada ja suunata õnneliku inimese kasvamist ja arenemist.
Meie lasteaia moto on:

TURVALISUS

MÄNG

KOOSTÖÖ

Meie eesmärgiks on selle infolehe kaudu aidata kaasa parema koostöö laabumisele kodu ja lasteaia
vahel ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Tallinna Lasteaed Vesiroos on avatud:

7.00 - 19.00

Valverühm : LEPATRIINUD
TURVALISUS
1. Lasteaeda tulemine ja lasteaiast lahkumine
 Austage oma last ja lapse õpetajat, tulles lasteaeda on lapsevanem kohustatud andma oma
lapse üle rühmaõpetajale. Tulles lapsele järele, ärge lahkuge rühmaõpetajaga kontakti võtmata.
 Soovitavalt ootame lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 10 minutit enne rühma või
valverühma sulgemist st, et lapsevanemal oleks piisav aeg õpetajaga informatsiooni
vahetamiseks ning lapsel aeg iseseisvaks riietumiseks.
 Lapse valverühma jätmisest peab hommikul rühma õpetajat ja last teavitama.
 Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu ja töötajate
puhkuseid. Töötavad 2,5-7.a. laste nn. suverühmad.
 Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja
jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
 Palun teatage õpetajale kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa.
 Kohanemisperioodil peaksid olema lapse esimesed päevad rühmas lühikesed, lapse päeva ja
vanemate lapsest eemaloleku aega võiks pikendada vähehaaval.
 Loodame, et tulles hommikul koos lapsega lasteaeda on Teil piisavalt aega, et saata laps
korrastatult rühma.
 Kõikide laste turvalisuse huvides ja õige eeskuju andmiseks oma lapsele sulgeb lapsevanem
alati enda järel lasteaia värava ja välisukse.
2. Lapse tervis
 Palun tooge lasteaeda a i n u l t t e r v e l a p s . Köhiv ja nohune laps nakatab teisi lapsi ja
lasteaia töötajaid. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last
(silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik).
 Lapse haigestumisest ja teistest puudumistest ning hilinemistest teatage palun lasteaeda
hiljemalt kella 10.00 –ks tel. 6 521 640; vesiroos@lavesiroos.ee. või rühmatelefonil.
 Rühmaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa antud rohtusid, ega luba ka lapsel
neid võtta.
 Kui Teie laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu nt. tundlikud kõrvad, higistab palju, on
allergia mõne toiduaine suhtes või esineb tal kroonilisi haigusi jms, öelge seda kindlasti rühma
õpetajale.
 Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega kohe ühendust.
 Kui muutuvad Teie telefoninumbrid, siis teavitage palun sellest rühmaõpetajat.
 Võimalusel hoidke last pärast haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik
nakkustele.
 Laps vajab piisavalt ilmale vastavaid riideid ja toas vahetusriideid (aluspüksid, sokid,
sukkpüksid, vahetussärk, magamisriided). Vajalikud on spordiriided, ujumisriided, kamm,
taskurätt, vahetusjalanõud (mitte libeda tallaga). Õuesviibimiseks võiksid olla eraldi
õueriided, mis võivad ka määrduda. Laste riided ja jalanõud on soovitav, eriti sõimerühmas,
märgistada lapse nimega.

 Lapse riietus peaks võimaldama õues viibimist iga ilmaga. Riietus peab
olema lihtne ja turvaline. P ole vaja liigseid nööpe, paelu ja pandlaid!
 Külma talveilmaga lähevad lapsed õue kuni -15. kraadi juures.
 Lasteaia territooriumil ei sõida laps rattaga, rulluiskude, rulaga.
MÄNG
 Lasteaed on haridusasutus, kes toetab ja täiendab perekondlikku kasvatust. Õppe- ja
kasvatuskorralduse aluseks on õppekava.
 Laps õpib mängides, huvitava tegevuse käigus.
 Lasteaias toimub õppetegevus erinevates vormides (tegevuskeskustes valiktegevusena,
rühmategevusena, individuaaltegevusena, õueõppena)
tuginedes rühma päeva- ja
tegevuskavale. Lisaks lõimitud tegevusele on lastel muusikategevused, liikumistegevused,
alates I aiarühmast ujumine
 Organiseeritud tegevused algavad kell 9.15, kui lapsed saabuvad väga erinevatel kellaaegadel,
häirib see laste ja õpetajate päeva rütmi.
 Aktiivne õppeperiood on (01.september-31.mai). Juuni-, juuli- ja augustikuus toimub õpitu
kinnistamine ja põhirõhk on õuetegevustel.
 Lasteaeda võib kaasa tuua oma mänguasju. Õpetaja ei vastuta nende kadumise või
katkiminemise eest. Mänguasja kaasavõtmise korral palume lapsevanemal kodus selgitada, et
lasteaias lubab laps ka teistel mängida oma mänguasjaga.
Iga lapse päev alaku rõõmuga ja lõppegu rahuga!
KOOSTÖÖ
 Hea koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde
tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
 Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja
poole abi ja nõu saamiseks.
 Lasteaia direktor Jaanika Raudsepp- juhataja@lavesiroos.ee tel 6521641
 Vesiroosi lasteaia lastevanemad võivad juhtkonna poole pöörduda tööpäeva jooksul olenemata
vastuvõtu aegadest.
 Koostöö vormid meie lasteaias:










isiklik suhtlus (õpetaja e-post eesnimi.perenimi@lavesiroos.ee)
rühma koosolek
infotunnid
hoolekogu koosolekud 4x aastas
ühisüritused (Laste jaoks on oluline, et te võtaksite osa lasteaia üritustest
ja oleksite õigeaegselt kohal)
infostendid
rühmalistid (rühmanimi@lavesiroos.ee)
lasteaia kodulehekülg: www.lavesiroos.ee
Lasteaia ajaleht „Vesiroosi Sõnumid”

 Tutvuge infoga teadetetahvlil ja suhelge pedagoogidega. Ärge kartke nõu küsida!
Positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse
mängukaaslastesse on koostöö aluseks
Usalduslikku koostööd soovides
Vesiroosi lasteaia pere
Viimati muudetud 16.mai.2012

