
Kunda linna lasteaia Kelluke põhimäärus 

 

 
§ 1. Üldsätted 
(1) Kunda linna lasteaed Kelluke (edaspidi: lasteaed) on koolieast 

noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. 

(2) Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist 

ning tema individuaalsuse arvestamist. 

(3) Laste vajadusi ja iseärasusi arvestades on lasteaia põhiülesanne luua 

võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt 

tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda 

väärtustav; hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema 

emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 

(4) Lasteaia kasvatustöö on humanistlik, demokraatlik, kõlbelisi ideid väärtustav 

ja rahvuskeskne ning salliv kõigi rahvuste, vähemuste ja usuliste vaadete 

suhtes. 

(5) Lasteaed on Kunda Linnavalitsuse hallatav asutus ja ei ole juriidiline isik. 

Lasteaed registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus 

registris. Lasteaia kõrgemalseisvaks organiks on Kunda Linnavalitsus 

(edaspidi: valitsus). 

(6) Lasteaed asub aadressil Koidu tänav 75, Kunda linn 44 108. 

(7) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kunda linn. Vabade kohtade olemasolul 

võetakse lasteaeda lapsi vastu väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades 

teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi ja ajaliselt varem esitatud 

taotlusi. 

(8) Lasteaial on oma nimega pitsat ja valitsuse poolt kinnitatud sümboolika. 

(9) Lasteaial on Kunda Linnavolikogu (edaspidi: volikogu) poolt kinnitatud 

eelarve. 

(10) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja täiendab valitsus. 

(11) Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kunda linna 

õigusaktidest, linnapea käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest. 

 

§ 2. Struktuur 
Lasteaias on sõime- ja aiarühmad pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele. 

 

§ 3. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 
(1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on õppekava, mis vastab Vabariigi 

Valitsuse määrusega kinnitatud Riiklikule õppekavale. Lasteaia 

õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduse kaardi, mille lapsevanem esitab 

kooli. 

(2) Lasteaial on oma arengukava, mille kinnitab valitsus ja tegevuskava igale rühmale eraldi 

lähtuvalt laste vanusest ja õppekavast. Tegevuskavas on arvestatud Kunda linna iseärasusi ja 

omapära. 

(3) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. 

(4) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise, samuti lahtioleku aja kinnitab 

valitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust. 

 

§ 4. Laste ja vanemate õigused ja kohustused 
(1) Laste vastuvõtu lasteaeda ja sealt väljaarvamise korra kehtestab valitsus. 

(2) Lastel on õigus lasteaias vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja 



päevakavale, eneseusaldust, vaimset erksust ja loovust toetavale tegevusele 

ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel. 

(3) Vanemal on õigus: 

1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia 

päevakava jälgides; 

2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja 

kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele; 

3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga; 

4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta; 

5) osaleda lasteaia töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks volitatud vanemate 

kaudu; 

6) õppekasvatustööd puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda 

hoolekogu, direktori, valitsuse või lasteasutuse üle riikliku järelevalvet 

teostava organi poole; 

7) vastavalt vajadusele abistada lasteaeda. 

(4) Vanem on kohustatud: 

1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse 

omandamiseks lasteaias; 

2) kinni pidama lasteaia päevakavast, lahtioleku aegadest, laste tervisekaitse ja 

tervise edendamise nõuetest; 

3) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud volikogu poolt kehtestatud 

ulatuses ja korras; 

4) informeerima õpetajat või direktorit lapse puudumisest või lasteaiast 

lahkumisest kehtestatud korras. 

 

§ 5. Personal ja juhtimine 
(1) Lasteaia töötajad (edaspidi: personal) on pedagoogid ja lasteaia majandamist 

tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. 

(2) Personali koosseisu määrab direktor vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega 

kinnitatud miinimumkoosseisule ja esitab kinnitamiseks valitsusele. 

(3) Pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ning eripedagoogid. 

(4) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks, mis põhinevad 

vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende 

vanematega ning teiste lasteaia töötajatega. 

(5) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja 

Kunda linnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende 

soovil õppe- ja kasvatusküsimustes. 

(6) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna 

kohta. 

(7) Personal on kohustatud andma teavet valitsuse ametnikele, kelle pädevusse 

kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse 

kodune kasvukeskkond on mitterahuldav või kui laps on kehalise, 

emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. 

(8) Õpetajate, õppealajuhataja ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab 

lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul. 

(9) Õpetajate kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse 

atesteerimine vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud 

tingimustele ja korrale. 

(10) Lasteaia tervishoiutöötja- perenaise töökohustuste hulka kuulub laste tervise jälgimine, 

lähtudes kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning lapse 



tervisehäiretest vanemate ja lapse arsti informeerimine. 

(11) Lasteaia personali tööülesanded, kohustused, õigused ja vastutus on 

määratud kindlaks ametikirjelduse, töölepingu, varalise vastutuse lepingu ja 

lasteaia töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega. 

(12) Personaliga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia 

direktor vastavuses tööseadusandlusega. 

(13) Lasteaia tööd juhib direktor, kelle kinnitab õigusaktidega kehtestatud 

korras ametisse ja vabastab ametist valitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu 

direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea. 

(14) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja 

kodukord ning juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekoguga. 

(15) Lasteaia direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu 

kehtivuse ajal. 

(16) Oma ülesannete täitmiseks lasteaia direktor: 

1) kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja 

otstarbeka kasutamise eest; 

2) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja aiarühmi; 

3) kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid; 

4) tegutseb tööandjana lasteaia töötajate suhtes; 

5) kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu 

ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse; 

6) määrab kindlaks lasteaia personali tööülesanded ja kinnitab ametikirjeldused; 

7) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks välja käskkirju ja 

kontrollib nende täitmist; 

8) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel; 

9) koostab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekte; 

10) korraldab lasteaiale saabunud kirjade ja avalduste lahendamist; 

11) esitab valitsusele kinnitamiseks lasteaia struktuuri ja koosseisunimestiku; 

12) on aruandekohustuslik lasteaia hoolekogu ja valitsuse ees. On kohustatud 

koheselt teatama kirjalikult lasteaia majandusliku olukorra halvenemisest ja 

järelevalveorgani poolt tehtud ettekirjutustest. 

(17) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevust korraldab ja juhib õppealajuhataja, tema puudumisel 

lasteaia direktor. 

(18) Pedagoogid kuuluvad pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on 

lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse arendamine, analüüsimine ja hindamine 

ning direktorile, hoolekogule ja valitsusele õppe- ja kasvatustegevuse 

parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused 

protokollitakse. 

(19) Lasteaia üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse 

personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas. 

(20) Lasteaias moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu. 

Hoolekogu ülesandeks on jälgida õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste 

arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga. 

(21) Hoolekogu koosseisu valivad lasteaia iga rühma lapsevanemad 

õppeaasta algul ühe esindaja ning õpetajad oma esindaja, lisaks kellele 

nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu valitsus. Tööd hoolekogu liikmena ei tasustata. 

(22) Hoolekogu: 

1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning 

majandamisest; 



2) annab direktorile ja valitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja 

eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; 

3) teeb direktorile ja valitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna 

tagamiseks; 

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud 

konkursi komisjoni töös; 

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse ja esitab kinnitamiseks 

direktorile; 

6) otsustab teisi seaduste või volikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud 

küsimusi. 

(23) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valitsuselt oma tööks 

vajalikku informatsiooni. 

(24) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast 

esimehe ja tema asetäitja. Esimees juhib hoolekogu tööd, tema äraolekul 

asendab teda asetäitja. 

(25) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis protokollitakse. Koosolek 

toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori 

ettepanekul. 

(26) Hoolekogu esitab üks kord aastas valitsusele kirjaliku aruande oma 

tegevusest. 

(27) Lasteaed toetab ja täiendab perekonda laste kasvatamisel. Organiseerib 

vanemate üld- ja rühmakoosolekuid, kutsub vanemaid osalema ühisüritustel ja 

nende ettevalmistamisel. 

 

§ 6. Sisehindamine lasteaias 
(1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille 

eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev 

areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest 

lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist 

lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja 

juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. 

(2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor. 

(3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta 

jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja 

parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja 

valitsusega ning aruande kinnitab direktor. 

(4) Lasteaia nõustamise tingimused ja korra sisehindamise küsimustes kehtestab 

haridus- ja teadusminister. 

 

§ 7. Finantseerimine, majandamise ja asjaajamise alused 

(1) Lasteaia vara kuulub Kunda linna omandisse. Varaga tehingute tegemine 

toimub vastavalt volikogu poolt kinnitatud Kunda linnavara kasutamise 

korrale. 

(2) Lasteaia eelarve kinnitab volikogu Kunda linna põhimääruses sätestatud 

korras. 

(3) Lasteaia rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest. Vanema poolt kaetava 

osa määr kehtestatakse volikogu poolt. 

(4) Lasteaed võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende 

vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile, kui annetaja ei ole 

näidanud oma soovi, siis lasteaia direktori otsuse alusel. Direktor teatab 



valitsusele nende vahendite kasutamisest. 

(5) Lasteaial on õigus teha valitsusele ettepanekuid: 

1) oma bilansis oleva vara müügiks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks; 

2) lasteaia remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning 

uusehituseks; 

3) finantsmajanduslike tehingute teostamiseks ja lepingute sõlmimiseks; 

4) teenuste osutamiseks juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Hinnad ja tariifid 

kehtestab valitsus. 

(6) Lasteaed hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud 

võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid. 

(7) Lasteaias peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmine 

toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud korrale. 

(8) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid riigi ja Kunda linna 

õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks. 

 

§ 8. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 
(1) Lasteaia korraldab ja kujundab volikogu otsuse alusel ümber valitsus. 

(2) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, 

et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, 

maavanemat, lasteaeda ja vanemaid vähemalt neli kuud enne 

ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega. 

(3) Valitsus on kohustatud algatama lasteaia tegevuse lõpetamise vastavalt 

seadusele. 

(4) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab valitsus lastele võimaluse jätkata 

lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteaias. 

 

§ 9. Rakendussätted 
(1) Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavalitsuse 22.aprilli 2008.a määrus nr 14 „Kunda Linna 

Lasteaia Kelluke põhimäärus”. 

(2) Määrus jõustub 1.veebruaril 2012.a. 


