Lastehoid “Elsa ja Gusti juures” kodukord

Lastehoid on avatud E-R 8:00-17:00
Lastehoiu aadress Treiali tee 2-15, Peetri alevik, Rae vald.
•

Eelistatuim aeg laps lastehoidu tuua on ennem tegelusaega, kl 8:45

•

Lapsevanemal on õigus valida sobiv aeg lapse toomiseks ja ära viimiseks, kui see
ei sega hoiu tegevusplaani.

•

Lapsevanem teavitab sms-i teel lastehoiu kontaktnumbrile, kui laps haigestub või
mingil muul põhjusel ei tule hoidu, hiljemalt kell 8:15 hommikul.

•

Lapsevanem annab isiklikult lapse üle, ja tuleb lapsele järgi või kooskõlastab
lastehoiu töötajaga, jättes antud isiku kontaktnumbri, kui lapsevanemal ei ole
võimalik ise lapsele järgi tulla või ka tuua.

•

Lapsehoidu esmakordselt tulles peab lapsevanem esitama lastehoiule lapse
arstliku tervisetõendi tema tervisliku seisundi kohta (allergiad, kroonilised
haigused, lapse pikkus ja kaal).

Riietus:
•

Lapsevanem varustab lapse riietumise vastavalt ilmastikule. Suvisel ajal on
kindlasti vajalik õhukest mütsi ja talvisel aastaajal on vajalikud kindad. Riietuse
juurde kuuluvad jalanõud võiksid olla kergesti kasutatavad.

•

Talvisel ajal võib olla mõistlik kasutada lörtsisaapaid/ kummik-saapaid.

•

Kevad-suvisel ajal ei ole soovitatav anda õuejalanõudeks rihmikuid ega plätusi.

•

Lapsevanem peab kontrollima riietuse korrashoidu.

•

Lapse heaolu arvestades on lapsel mõistlik hulk vahetusriideid (T-särk, lühikesed
püksid, pikad püksid, seelik, sukapüksid, aluspesu, magamiseks vahetusriided).

•

Lapsele vajadusel kaasa anda mähkmed ja niisked salvrätikud.

•

Lastehoius peab olema igal lapsel oma kamm, pikajuustelistel lastel soovituslik
lisa juuksekumm.

•

Laste riided ja jalanõud peavad olema märgistatud nimeliselt.

Toitlustus:
•

Lastehoid toitlustab hommikul (hommikusöök), ennem lõunat oode, lõunasöök ja
õhtuoode. Toitlustuse hinda on lastehoiul õigus muuta, teatades sellest
lapsevanemale vähemalt üks (1) kuu ette.

Mänguasjad:
•

Lastehoidu võib kaasa anda ühe (1) lemmik-mänguasja, mis peab olema
märgistatud. Kaasatoodud mänguasja peab oskama jagada.

•

Lastehoid ei vastuta mänguasja kadumise või katkiminemise eest.

•

Lastehoidu ei tohi kaasa anda/võtta ohtlikke esemeid, mis võivad kahjustada teiste
laste ja töötajate tervist.

Haigused:
•

Lastehoidu tuuakse terve laps.

•

Lastehoius ei manusta lastehoiu töötaja ega laps ise kaasa-antud ravimeid.

•

Lapse haigestumisel lastehoius võtab lastehoid koheselt ühendust lapsevanemaga.

Sünnipäevad:
•

Lastehoius toimub tagasihoidlik sünnipäeva meelespidamine, va juhul, kui
lapsevanem on eelnevalt kokkuleppinud, et jagatakse maiustusi või torti. Sellisel
juhul jagatakse maiustusi võrdselt vastavalt ajakavale.

Lisaks:
•

Lapsevanem, usaldage lastehoiu töötajaid, rääkige kui on midagi juhtunud (nt laps
on halvasti maganud, toitumisega on probleem, tervisega on mure), sellistel
puhkudel oskavad lastehoiu töötajad olukorda paremini hinnata.

Päevakava:
•

8:00-8:45 laste saabumine lastehoidu

•

9:00-9:45 hommikusöök

•

10:00-10:45 koos-mängimise aeg (ettekavatsetud tegelus)

•

10:45-11:00 lõunaoode (kerge amps, puuvili/köögivili)

•

11:00-11:45 tegeluse aeg (koos-tegelemine, õues käimine)

•

12:00-12:30 lõunasöök

•

12:30-14:30 vaikne tund (võimalus magada lõunaund)

•

15:00-15:30 Õhtuoode (kerge amps, puuvili/köögivili)

•

16:00-17:00 (Pikapäevarühm kuni kl 17:00) koju minek
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