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Viiratsi Lasteaia,rRiiblik'( pdhimiiiirus
Mtiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 35 l6ike 2 ja koolieelse
lasteasutuse seaduse $ 9 l6ike 2, Viljandi Vallavolikogtt23. aprilli 2014 maiNuse nr 23 ,,Viljandi
valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste p6himiiiiruste ja arengukavade kinnitamise kord"
alusel.

1.

peatiikk

UlusArrnn
$ 1. Koolieelse lasteasutuse

liik, nimetus ja asukoht

(1) Koolieelse lasteasutuse liik on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele.
(2) Lasteaia nimetus on Viiratsi Lasteaed Riiblik (edaspidi lasteaed).
(3) Lasteaed asub aadressil: Nooruse 3, Viiratsi, Viljandi vald, 70101, Viljandimaa.
$ 2.

Oiguslikud alused

(1) Lasteaed on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus,
mille asutamise, iimberkorraldamise ja tegevuse ldpetamise otsustab Viljandi Vallavolikogu
(edaspidi volikogu).
(2) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest (edaspidi KELS),
kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, volikogu ja vallavalitsuse digusaktidest,
sealhulgas kliesolevast p6himiiiirusest ning talle laienevad teistest Eesti Vabariigi
Oigusaktidest tulenevad 6igused, kohustused ja vastutus.
(3) Lasteaed tri<itab volikogu otsuse ja haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on
antud 6ppe-j a kasvatustegevuse ltibiviimiseks koolieelses lasteasutuses.
$ 3. Pitsat

ja siimboolika

(1) Lasteaial on oma nimetusega pitsat.
(2) Lasteaed vSib omada ja kasutada vallavalitsuse poolt kooskOlastatud stimboolikat.
$ 4. Keel

ja asjaajamine

(1) Lasteaia asjaajamise keel on eesti keel.

(2) Oppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.
$ 5. Vara

ja eelarve

(1) Lasteaia valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja kiisutamine toimub volikogu poolt
kehtestatud korras.

(2) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.
2. peatiikk

LASTEAIA STRUKTUUR
$ 6.

Riihmad

(l)

Lasteaia direktor (edaspidi direktor) moodustab KELS alusel vastavalt vajadusele ja
vdimalusele s6ime-,lasteaia- j a liitriihmad.

(2) Sdimertihmas on pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed.
(3) Lasteaiariihmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse taitmise alustamine on
edasi ltikatud.
(4) Liitriihma moodustamiseks vSivad ettepaneku teha lapsevanemad vdi eestkostjad (edaspidi
vanem). Liitrtihmas on s6ime- ja lasteaiartihmaealised lapsed.
$ 7. Laste

arv riihmas

(1) Rtihma registreeritud laste arv on jlirgmine:
1) sdimeriihmas kuni 14last;
2) lasteaiartihmas kuni 20 last;
3) liitruhmas kuni l8 last.
(2) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel 6igus lapse arenguks vajalike tingimuste
olemasolu korral suurendada laste arvu sdimertihmas ja liitriihmas kuni kahe lapse v6rra ning
lasteaiariihmas kuni nelja lapse v6rra. Otsus tehakse iga s6ime-, lasteaia- ja liitriihma kohta
eraldi.
$ 8. Teeninduspiirkond
(I

)

Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab volikogu.

(2) Laste lasteaeda vastuvOtmine ja sealt viiljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korra
kohaselt.

(3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.
3. peatiikk

6TpB. JA KASvATUSKoRRALDUSE ALUSED
g 9. Oppekava

(1) Lasteaia Sppe-

ja

kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia Oppekava, mis vastab koolieelse
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lasteasutuse

riiklikule dppekavale.

(2) Lasteaia Oppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia
dppekava kinnitab direktor pedagoogilise n6ukogu ettepanekul, kuulates iira hoolekogu
arvamuse.

(3) Lasteaia 6ppekava ltibinud lapsele annab lasteaed viilja koolivalmiduskaardi, milles on
kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub
tiiitma koolikohustust.
(4) Oppeaasta algab l. septembril ja kestab 31. augustini.
$ 10. Lasteaia tiiiikorraldus

(1) Lasteaial on tegevus- ja ptievakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse
riiklikku Sppekava ning paikkonna kultuurilist omaplira ja rahvatraditsioone. Lasteaia
tegevus- ja piievakava kinnitab direktor.
(2) Lasteaia lahtioleku ajad kinnitab ja muudab vallavalitsus, liihtudes hoolekogu ettepanekust.
(3) Lasteaia aastaringse v6i hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.
(a) Kui valla territooriumil on ajutiselt vajadus lasteaia koha jiirele suurem kui olemasolevate
lasteasutuste tildkohtade dN, loob vallavalitsus k6ikidele soovijatele vdimaluse saada
lasteaias osaajaline koht.

$ 11. Sisehindamine

(1) Lasteaias viiakse l?ibi sisehindamine, mille eesmiirk on tagada laste arengut toetavad
tingimused ja lasteaaia jzirjepidev areng. Nimetatud eesmiirgist liihtuvalt analtii.isitakse
lasteaia sisehindamisel 6ppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende
tulemuslikkust.
(2) Lasteaia sisehindamise labiviimise korra kehtestab direktor.
(3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande viihemalt i.iks kord kolme dppeaasta jooksul.
(4) Aruandes tuuakse viilja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad, millest liihtuvalt
koostatakse arengukava

te

gevuskava.

(5) Sisehindamise aruanne koosk6lastatakse lasteaia hoolekoguga ja vallavalitsusega ning
aruande kinnitab direktor.

(6) Lasteaia ndustamine sisehindamise ktisimustes toimub haridus- ja teadusministri mtidrusega
kehtestatud tingimustel j a korras.
$ 12. Arengukava

(l) Lasteaia jiirjepideva arengu

tagamiseks koostab lasteaed koostci<is hoolekogu ja

pedagoogilise n6ukoguga lasteaia arengukava.

(2) Lasteaia arengukava koostamine, kinnitamine ja uuendamine toimub volikogu kehtestatud
korra kohaselt.
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(3) Arengukava avalikustatakse lasteaia veebilehel.
$ 13. Kodukord

(1) Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule. Kodukord on
lastele, vanematele ja lasteasutuse t<i<itajatele tiiitmiseks kohustuslik.
(2) Laste ja lasteaia t66tajate vaimset ja ftitisilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise,
neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme
rakendamise kord siitestatakse kodukorras.
(3) Kodukord avalikustatakse lasteasutuse veebilehel ning luuakse ka muud vSimalused sellega
tutvumiseks.
4. peatiikk

JUHTIMINE JA PERSONAL
$ 14. Personal

(1) Lasteaia t66tajad (edaspidi personal) on Opetajad, direktor, dppealajuhataja ning teised Sppeja kasvatusalal t<idtavad isikud (edaspidi pedagoogi@ ja lasteaia majandamist tagavad ja
Opetaj aid abistavad t66taj ad.

(2) Personali koosseisu miiiirab direktor l2ihtuvalt valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud
miinimumkoosseisudest.

(3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
(4) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle piidevusse kuuluvad
sotsiaaltci<i v6i lastekaitsektisimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on
ebarahuldav v6i kui laps on kehalise, emotsionaalse v6i seksuaalse viiiirkohtlemise ohver.
(5) Lasteaia personali t<iokorraldus lithtub p6him6ttest, et kogu riihma t<iciaja jooksul on 6ppe- ja
kasvatusalal tciotav isik v6i Opetajat abistav tri<itaja s6imertihmas kuni seitsme lapse,
liitruhmas kuni tiheksa lapse kohta ja lasteaiariihmas kuni ktimne lapse kohta
(6) Kui kiiesoleva p6himiiiiruse $ 7 l6ike 2 alusel on laste arvu ri.ihmas suurendatud, siis v6ib
6ppe- ja kasvatusalal todtav isik vdi dpetajat abistav tootaja olla s6imeriihmas kuni kaheksa
lapse, liitriihmas kuni kiimne ja lasteaiariihmas kuni kaheteist lapse kohta.
(7) T66lepingud personaliga s6lmib, muudab ja i.itleb iiles direktor.
$ 15. Personali digused ja kohustused

(1) Personali 6igused, kohustused ja vastutus mtitiratakse kindlaks direktori kehtestatud
tookorralduse reeglite, ametijuhendi ja todlepinguga.
(2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel
ning iiksteisem6istmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise
eest lasteaias.

(3) Pedagoogid on kohustatud n6ustama lasteaias kdivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas
elavate lasteasutuses mittekaivate laste vanemaid nende soovil Sppe- ja kasvatuskiisimustes.
(4) Pedagoogidel on 6igus:
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l) kuuluda

oma valdkonna tOdgruppidesse;
2) osaleda lasteaia arendustegevuses;
3) arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.
$ 16. Direktor

(1) Lasteaeda juhib direktor, kelle filesanne on tagada lasteaia tulemuslik tcid ja juhtida lasteaia
tegevust koost<iris pedagoogilise ndukogu ja hoolekoguga.
(2) Direktor on lasteaia seadusjiirgne esindaja oma tridlepingu kehtivuse ajal.
(3) Direktoril on oma iilesannete tiiitmiseks 6igus teha tehinguid lasteaia varaga digusaktidega
kehtestatud korras.

(4) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipiirase ja otstarbeka
kasutamise eest.

(5) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku iilevaate 6ppe- ja
kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult
lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja jiirelevalveasutuse tehtud
ettekirjutustest.

(6) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks konaldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab viilja
ja selle liibiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi vditnud isiku kinnitab ametisse
vallavalitsus.
(7) T<i<ilepingu direktoriga s6lmib, muudab ja iitleb tiles vallavanem v6i tema poolt volitatud
isik.
(8) Direktorit asendab puhkusel v6i tdoliihetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori
miiiiratud ulatuses lasteaia t<iritaja, kellele see on ametijuhendiga v6i direktori kiiskkirjaga
tilesandeks pandud.

$ 17. Hoolekogu

(1) Lasteaia hoolekogu moodustamise korra ja tdokorra kehtestab volikogu.
(2) Hoolekogu iilesanded:
1) kehtestada direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatud
konkursi liibiviimise kord;
2) osaleda esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatud konkursi
komisjoni t<i6s;
3) anda arvamus lasteaia eelarve projektile;
4) teha direktorile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
5) teha vastavalt vajadustele ja tingimuste olemasolule vallavalitsusele ettepanek suurendada
laste arvu rtihmas;

6) otsustada laste toidukulu piievamaksumus;
7) tiiita teisi 6igusaktidega hoolekogule pandud iilesandeid.
(3) Hoolekogul on 6igus saada direktorilt
informatsiooni.

(4) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad kuni

ning vallavalitsuselt oma tooks vajalikku

uue hoolekogu moodustamiseni. Pidaja esindaja
volitus tihtib vallavolikogu volituste kehtivuse ajaga.
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$ 18. Pedagoogiline n6ukogu

(l)

Lasteaias t60tab pedagoogiline n6ukogu, mille liikmeteks on direktor, Oppealajuhataja,
6petajad ning teised Sppe- ja kasvatusalal tci<itavad isikud.

(2) Pedagoogilise n6ukogu tilesanne on lasteaia 6ppe- ja kasvatustegevuse analtitisimine ja
hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele 6ppe- ja kasvatustegevuse
parandamiseks ettepanekute tegemine.

(3) Pedagoogilise nOukogu t6<ivorm on koosolek, mille kiiik protokollitakse vastavalt asutuses
kehtestatud

asj aaj

amiskorrale.

$ 19. Lasteaia juhtkond

(1)

Lasteaial

on juhtkond, kuhu kuuluvad

lasteaia direktor, dppealajuhataja ning

majandusjuhataja.

(2)

Lasteaia juhtkond

on direktorile

lasteaia tegewsega seotud kiisimuste lahendamisel

n6uandev organ.

peatiikk
LASTE JAVANEMATE OIGUSED NING KOHUSTUSED
5.

$ 20. Laste Oigused

Vastavalt oma ealistele, soolistele, individuaalsetele vajadustele ja iseiirasustele on lastel 6igus:
1) vaimselt ja fiitisiliselt tervislikule keskkonnale ja piievakavale;
2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
3) pedagoogide igaktilgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
$ 21. Vanemate Oigused

ja kohustused

(1) Vanematel on 6igus:
1) tuua last lasteaeda ja viia sealt lira vanematele sobival ajal lasteaia piievakava jiirgides;
2) n6uda vajalike tingimuste loomist laste mitmektilgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise
kaasa nende tingimuste kuj unemisele ;
3) tutvuda lasteaia 6ppe- ja piievakavaga;

4)

saada teavet lasteaia tddkorralduse kohta.

(2) Vanemad on kohustatud:
l) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
2) kinni pidama lasteaia piievakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise n6uetest;
3) tasuma esitatud arvete alusel igakuiselt toiduraha ja osalustasu vastavalt vallavalitsuse
kehtestatud korrale.
6. peatiikk

RAKENDUSSATTED
$ 22.

Pdhimiiiiruse kinnitamine ja muutmine

Lasteaia pdhimiiiiruse kinnitamine

ja muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.
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$ 23.

(l)

Miiiiruse rakendamine

Miiarus joustub kolmandal piieval piirast Riigi reatajas avaldamist.

(2) Tunnistada kehtetuks Viiratsi Vallavolikogu2T.jaanuari 2011 miiiirus nr 34 Viiratsi
Lasteaia,,Rtiblik'o p6himiiiiruse kinnitamine".

/^
Kaupo Kase
vallavolikogu aseesimees
vallavolikogu esimehe iilesannetes

Arakir;ad:,1.1.." .../ii... zo1 5.
Viiratsi Lasteaed,,Rublik"
haridusspetsialist

