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Sissejuhatus

Tere tulemast lastehoidu ja -aeda Loomelind. See käsiraamat on tutvustamaks

Teile Lastehoid ja Lasteaed Loomelind päevakava, hinnakirja, samuti meie

eesmärke ja väärtusi ning palju muud vajalikku.

Meie lastehoid ja lasteaed

Lastehoid ja Lasteaed Loomelind pakub eralastehoiu- ja eralasteaiateenust

lastele vanuses 1,5 - 7 aastat. Meil on kaks lastehoiurühma ja kaks

lasteaiarühma, kus lastega tegelevad professionaalsed õpetajad ja lapsehoidjad.

Oleme avatud tööpäevadel 07.30 - 17.30. Riigipühadel oleme suletud. Meie

lastehoid ja lasteaed loob lastele ohutu, hooliva ja arendava keskkonna. Oleme

inspireeritud innovaatilistest, avastuspõhistest, lapsest lähtuvatest Reggio Emilia

ja Montessori õppe- ja kasvatustegevustest. Meile on oluline, et iga lapse

emotsionaalsed ja füüsilised vajadused oleks täidetud. Me usume, et aktiivne

mängimine aitab lapsel luua ja arendada usaldusväärseid suhteid eakaaslastega.

Lisateenustena pakume veel:

● Tunnihoidu

● Päevahoidu

● Õhtuhoidu

● Tunni- ja päevahoidu nädalavahetustel

● Lastehoiu ja lasteaia tasulised lisateenused:

www.loomelind.ee/lastehoid-ja-lasteaed/#tasulisedteenused

Visioon

Meie visioon on toetada laste mitmekülgset arengut, et kujuneksid eeldused

igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.
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Missioon

Meie missioon on pakkuda lastele turvalist ja arengut väärtustavat keskkonda,

kus on tagatud õppimine läbi rõõmupakkuvate tegevuste.

Väärtused

Meie väärtusteks on hoolivus, loomingulisus ja terviseedendus.

Hoolivus – paneme tähele kaaslasi enda ümber ja suhtume teistesse

lugupidavalt.

Loomingulisus – mõtleme ja tegutseme loominguliselt.

Terviseedendus – peame oluliseks liikumist, tervislikku toitumist ja vaimset

heaolu.

Lastehoiu ja lasteaiaga harjutamine

Enne harjutamist võib kodus teha eeltööd ning rääkida lapsele, mis on lastehoid

ja lasteaed, mida seal tehakse, nimetada õpetajate ja lapsehoidjate nimesid —

luua positiivne pilt lasteasutusest. Võimaluse korral võiks hakata mõni nädal

varem käima meie õuealal samal ajal, kui juba lastehoius ja lasteaias käivad

lapsed seal mängivad, et tutvuda teiste laste, õpetajate ja lapsehoidjatega.

Lasteasutuses on kindel päevarežiim (kindlad ajad söögiks, mängimiseks ja

uneks), et kohanemine oleks kergem, tuleks mõni aeg varem hakata kodus

jälgima hoiurütmi.

Kodune eeltöö tehtud, lasteasutuse, õpetajate ja lapsehoidjatega tutvutud, käes

on aeg alustada harjutamisega. Esimesed päevad peaksid olema lühemad —

hommikusöögist lõunasöögini või vaid paar tundi mängimist. Pärast mõnda

päeva koos lasteasutuses olemist võib vanem esialgu minna ära vaid tunniks.
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Kindlasti ei tohi salaja ära hiilida kui laps on mänguhoos, ka siis mitte, kui laps

hakkab nutma. Lapsele võib enne minekut seletada, mida laps päeva jooksul

teeb (sööb hommikust ja mängib, käib õues, sööb lõunat, magab, mängib veel

natuke ja siis tulebki emme), olla optimistlik, et päev tuleb kindlasti tore. Lapse

võtab enda hoolde õpetaja või lapsehoidja, kes võtab lapse sülle, kaasab ta

põnevasse mängu või lohutab muul moel. Aeg-ajalt on lastehoius ja lasteaias

tegutsemas praktikandid, kes õpivad ametit (õpivad lapsi tundma ja lastega

tegelema).

Aegamisi lasteasutuses viibimise aeg pikeneb. See, mis tempos last harjutada,

sõltub väga palju lapsest. Kindlasti tuleb arvestada, et kohanemine võtab aega.

Kõigepealt on vaja tutvuda turvaliselt ümbrusega ning seejärel hakkab laps

suhtlema ka teiste laste, õpetajate ja lapsehoidjatega.

On hea, kui lapsel on kaasas mõni turvaline kaaslane kodust. Kas kaisukaru,

tekike või muu ese, mis pakub turvatunnet ning on lohutuseks koduigatsuse

korral. Arvestama peab ka sellega, et harjutamise perioodil võib laps pärast

hoiupäeva olla jonnakas, tujukas või väsinud. Kindlasti tuleb lastehoiust või

lasteaiast koju jõudes varuda aega, mis kuulub vaid lapsele.

Küsimuste, murede ja rõõmude korral suhtleb vanem lasteasutuse töötajatega,

et koostöö laabuks ja et lapse lastehoiu või lasteaiaga alustamine oleks meeldiv

kogemus kõigile osapooltele.

Lastehoidu või lasteaeda kaasa

● Ilmale vastavad õueriided ja jalanõud;

● Vahetuspesu- ja riided;

● Sobilikud vahetusjalanõud (hingavad ja kerged, ergonoomilised)

● Magamisriided;

● Karp pabertaskurätikuid;

● Vajadusel mähkmed ja kamm (patsikummid);
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Lapsel võib lastehoius või lasteaias kaasas olla isiklik turva-ese (kaisukas, tekike).

Lasteasutuse töötajad ei vastuta mänguasja katki minemise või kadumise eest.

Kaasa ei või tuua mängurelvi ja teravaid esemeid, kergesti purunevaid ja pisikesi

detaile sisaldavaid ehteid/mänguasju.

Riietele ja jalanõudele tuleb kirjutada lapse nimi, et vältida arusaamatusi ja riiete

vahetusse minemist.

Lapsevanem korrastab jooksvalt, vähemalt kord nädalas, lapse kappi, viib ära

mustad riided ja toob asemele vajalikud puhtad riided. Talveriideid ja- jalanõud

viib lapsevanem kevadel ära soojade ilmade saabudes.

Lapse toomine ja kojuviimine

Laps tuleb lasteasutusse koos lapsevanema või lapsevanema poolt kirjalikult

volitatud isikuga. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle lastehoiu töötajale ning

järele tulles võtab lapse vastu lasteasutuse töötajalt.

Soovitame last tuua hiljemalt kella 08.45. Lapsevanemal on õigus tuua laps

lasteasutusse ja viia ära endale sobival ajal, kuid arvestusega, et see ei tohi

segada teiste laste päevakava (näiteks uneaeg).

Lapse tulekust lastehoidu või lasteaeda peale kella 09.00 teatab lapsevanem

eelmise päeva õhtul.

Olenevalt laste arvust võivad tekkida teatud aegadel valverühmad. Näiteks

hommikuti, õhtuti või suvekuudel.

Laps lahkub lasteasutusest koos lapsevanema või lapsevanema poolt kirjalikult

volitatud isikuga. Kui tulete lapsele järele, tuleb kindlasti võtta kontakti

lasteastuse töötajaga ja teavitada lahkumisest.
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Lasteasutuse töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata

isikule.

Lastehoiu ja lasteaia ruumides ei ole lubatud viibida välisjalanõudes. Lapsel

peavad olema kaasas vahetusjalatsid, mis on mugavad ja hingavad.

Palume kinni pidada lasteasutuse sulgemise ajast. Lasteasutus suletakse 17.30.

Lapsele tuleks järgi tulla hiljemalt 17.15, et oleks aega laps rahulikult riidesse

panna ja lapsehoidja ja/või õpetajaga rääkida lapse päevast.

Kui lapsele ei tule vanem või volitatud isik järele 17.30, siis rakendub lisaks

õhtuhoiutasu 10,00 € tund (arveldamine toimub täistundides). Kui lapsele ei ole

lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab lasteasutuse töötaja

lapsevanemat veel 1-2 tundi peale lasteasutuse sulgemist. Samal ajal proovib

rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanemate või volitatud

esindajatega ning teavitab olukorrast juhatajat. Kui ka siis pole lapsevanem

lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteasutusse jäetud

lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

Teatage lasteasutuse töötajale vastava isiku ees- ja perekonnanimi, kui lapsele

tuleb järele keegi teine täiskasvanu, peale ema või isa. Lasteasutuse töötajad on

kohustatud kontrollima isikut tõendavat dokumenti, mille mitte-esitamisel last

kätte ei anta.

Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud

ja volitatud esindajatele.

Õueala

Lastehoiul ja lasteaial on oma kaasaegne aiaga piiritletud õueala, kus on

mänguväljakud, pingid, kiigud, liumäed, liivakastid, jms. Õueala asub kõigest 200
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meetri kaugusel lasteasutusest. Käime ka lähiümbruses asuvatel

mänguväljakutel ja roheluses.

Toit

Lasteasutust toitlustab Leviso Group OÜ. Lastehoiu ja lasteaia menüü on

koostatud vastavalt Sotsiaalministri määrusele „Tervisekaitsenõuded

toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“. Menüü koostatakse ette üheks

nädalaks ja see vaheldub iga nädal, arvestades laste vajadusi ja toidu hinda.

Erimenüüd vajavatele lastele on võimalik tellida eraldi toidud (gluteenitalumatus,

laktoositalumatus, taimetoit). Kui teie lapsel on talumatus või allergia mõne

toiduaine suhtes, teavitage sellest kindlasti lasteasutust.

Lapse haigestumise või puudumise palume teatada ELIIS-i kaudu (või helistada

rühmatelefonil), hiljemalt 14.45 eelnevaks päevaks, vastasel korral toiduraha

tagasiarvestust ei teostata.

Toidupäeva maksumuseks on 3,60 €. Toidupäev koosneb kolmest toidukorrast -

hommikusöök (1,05 €), lõunasöök (1,60 €) ja õhtuoode (0,95 €). Toidukordi saab

ka ära jätta vastavalt vajadusele. Hind muutub vastavalt.

Tervis

Lastehoidu ja lasteaeda tuuakse ainult terve laps! Lasteasutuse töötajal on õigus

mitte vastu võtta haigustunnustega lapsi (nt. tugev nohu või köha, lööve,

silmapõletik, palavik).

Kui lapsel ilmnevad haigusilmingud lastehoius või lasteaias olles, siis on vanem

või tema poolt volitatud isik kohustatud lapsele koheselt järele tulema.
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Nakkushaigustest (leetrid, sarlakid, tuulerõuged, punetised jms) tuleb teavitada

lasteasutust.

Lasteasutuse töötaja ei anna lapsele vanema poolt kaasa pandud ravimeid. Kui

arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite

manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele, astmaatikule) lasteasutuses

anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel

juhatajaga.

Turvalisus

Lasteasutuse töötajad loovad lastehoius ja lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse

keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja

loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

Lasteasutuse mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja

lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

Laste väljapääs lasteasutuse ruumidest lasteasutuse töötaja teadmata ning

võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

Lasteasutuse töökorraldusega on kogu tööaja jooksul tagatud

sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud lapsehoidjate ja laste suhtarv.

Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks lasteasutuse

töötaja.

Õueskäigu ajal on lapsed (ja lasteasutuse töötajad) helkurvestides.

Lapsevanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda ukse, et tagada

laste turvalisus.
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Lastehoidu ja lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge

õhutavaid mänguasju. Lapsele ei anta lastehoidu kaasa mobiiltelefoni, raha jmt.

Lastehoidu ja lasteaeda ei ole vaja kaasa võtta oma mänguasju. Mängitakse

kohapeal olevate looduslikust materjalist- ja arendavate mänguasjadega, kui ei

ole rühma õpetajate või lapsehoidjatega teist kokkulepet vastavalt projekti või

teemaõppele.

Lapsevanem peab tagama turvalisuse, jäädes koos lapsega lastehoidu või

lasteaeda mängima, oma lapsele ning tagama, et tema laps ei seaks teisi lapsi

ohtu. Sama reegel kehtib ka õues mängides.

Lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama

lasteasutuse juhatajat laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist

turvalisust ohustavatest olukordadest.

Lastekaitse

Lasteasutuse töötaja on kohustatud teavitama lastekaitseinspektorit või

sotsiaaltöötajat koheselt kui märkab lapse juures emotsionaalse või füüsilise

väärkohtlemise märke.

Hinnakiri

Tartu linna sissekirjutatud lastele on kohatasu 81,00 € kuus (alates 01.01.2022).

Kohatasule lisandub toiduraha 3,60 € päevas.

Tartu lähivaldade kohatasu ja tingimustega saab tutvuda meie kodulehel

www.loomelind.ee/lastehoid-ja-lasteaed/#hinnakiri.

Lisateenuste hinnakirja leiate meie kodulehelt www.loomelind.ee/teenused ja

www.loomelind.ee/lastehoid-ja-lasteaed/#tasulisedteenused
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Arved ja arvete eest tasumise kord

Lepingu sõlmimisel on lasteasutusel õigus esitada ettemaksuarve. Kohatasu on

alati üks kuu ette ja toiduraha on tagantjärgi kohal käidud päevade eest. Lepingu

katkestamisel ettemaksu ei tagastata.

Osalustasu (kohatasu) makstakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lastehoiust

või lasteaiast puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lastehoiust või

lasteaiast osalustasu ümberarvestust ei tehta.

Lasteasutus esitab lapsevanemale arve tasumisele kuuluva summa kohta

hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks. Lapsevanem tasub esitatud arve hiljemalt iga

kuu 14. kuupäevaks pangaülekandega. Lapsevanema poolt arve mitteõigeaegse

tasumise korral võib lasteasutus arvestada tasumisega viivitatud summalt viivist

0,25% päevas. Lasteasutuse poolt arve mitteõigeaegse esitamise korral pikeneb

lapsevanemale arve tasumise tähtaeg viivitatud päevade võrra.

Kui toiduraha või kohatasu maksumust muudetakse, siis teavitatakse sellest

vanemaid e-posti teel vähemalt 14 päeva ette.

Lasteasutusel on õigus leping üles öelda ja last mitte vastu võtta, kui lapsevanem

ei tasu kohatasu ja toiduraha alates maksetähtajast kahe nädala jooksul.

Lapsevanem teavitab lasteasutust võimalikult varakult elukorralduse

muudatustest/kolimisest, sest lepingute sõlmimine teiste valdadega võib võtta

aega. Vahepealsel ajal võib laps kasutada tunni- või päevahoiu teenust või tasub

kogu lastehoiu- või lasteaiateenuse maksumuse.

Juhul kui Te ei ole arvet õigeaegselt saanud, siis palun andke sellest esimesel

võimalusel teada e-postile info@loomelind.ee.
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Puhkus ja riigipühad

Juhatuse korraldusega on lasteasutusel õigus sulgeda põhjendatud vajadusel

(kapitaalremont, kolimine, kollektiivpuhkus või muu ettenägematu põhjus)

ajutiselt lasteasutus.

Riigipühadel on lasteasutus suletud. Pühade ja tähtpäevade seaduse järgi on

riigipühale eelneval päeval lasteasutus lühendatud tööpäev. Tööpäeva

lühendatakse kolme tunni võrra.

Lasteasutusel ei ole ette nähtud kollektiivpuhkust. Oleme avatud aastaringselt.

Lastehoiu ja lasteaia päevakava

07.30 - 08.30 Saabumine lastehoidu või lasteaeda, vaba mäng

08.30 - 09.00 Hommikusöök

09.30 - 12.00 Planeeritud õppe – ja kasvatustegevused, õues viibimine

● Mängud

● Vaatlused

● Jalutuskäigud

● Liikumismängud

● Vaba tegevus

12.00 - 12.30 Lõunasöök

12.30 - 15.00 Lõunauni

15.00 - 15.30 Valikuliselt õppe- ja kasvatustegevused, muud tegevused

● Individuaalne tegevus lastega

● Vaba tegevus

15.30 - 16.00 Õhtuoode

16.00 - 17.30 Vabad mängud toas või õues, laste koju saatmine
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Nädalategevused

Muusika – Laulmine, tantsimine, näitlemine, pillimäng

Tervis – Võimlemine, liikumismängud

Meisterdamine – Loovteraapiategevused

Lõimitud ainevaldkondade projekti-/teemategevused  - Mina ja keskkond,

keel ja kõne, matemaatika, kunst

Õppekava

Meil on lasteaia- ja lastehoiurühmades kasutusel Haridus- ja

Teadusministeeriumi poolt heakskiidetud õppekava, mis lähtub meie

visioonidest, missioonidest ja väärtustest. Õppekava aluseks on võetud riiklik

õppekava ja see on mõeldud lastele vanuses alates 1,5 kuni koolieani välja.

Seega pole vaja muret tunda, et teie laps jääks millestki ilma. Laps võib julgelt

käia meie juures kuni koolieani välja, teades, et ta saab eluks vajalikud oskused

ja koolivalmiduse. Lastehoid ja Lasteaed Loomelind õppekavaga saab lähemalt

tutvuda meie kodulehe kaudu:

www.loomelind.ee/lastehoid-ja-lasteaed/#oppekava.
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