Lastehoid Muun kodukord
1. Lapse lastehoidu toomine ja koju viimine.
1.1. Lastehoid on avatud E-R 8.00‒18.00. Riigipühadel on lastehoid suletud.
1.2. Lastehoiu õppekeel on eesti keel, kuid õpetajad juhendavad vajadusel lapsi ka inglise keeles.
1.2. Sobiv aeg lapse lastehoidu toomiseks on enne tegevuste algust, hiljemalt kell 9:00.
1.3. Lapsevanemal on õigus tuua last lastehoidu ja viia ära endale sobival ajal, kuid arvestusega, et
see ei sega rühma tegevusplaani.
1.4. Lapsevanem teavitab hoidjat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lastehoidu
(enne kella 8.45 hommikul) telefoni teel.
1.5. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle hoidjale ning järele tulles võtab isiklikult lapse hoidjalt
vastu. Hoidjatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud
esindajatele. Lapsevanem teavitab hoidjat eelnevalt selle kohta, kes lapsele järele tuleb.
1.6. Lastehoiu lepingu saab sõlmida lapsevanem (ema/isa) või lapse ametlik hooldaja, kes esitab
lepingu sõlmimisel passi/ID kaardi koopia.
1.7. Lapsevanem peab teavitama lapse esmakordselt lapsehoidu toomisel lastehoiu töötajaid lapse
erivajadustest, allergiatest, toidutalumatustest ning eridieetidest.
2. Riietus
2.1. Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kaasa kindlasti kindad v.a
suvekuudel) ja kontrollib regulaarselt selle korrashoidu.
2.2. Lapse heaolu arvestades on lapsele mõistlik kaasa anda hulk tagavarariideid (näiteks T-särk,
lühikesed püksid, seelik, sokid jne).
2.3. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, on lapse riided ja jalanõud
varustatud lapse nimega. Vastasel juhul vastutab nende kadumise eest lapsevanem.
2.4. Lapse õueriided asuvad garderoobis ning isiklikud hügieenitarbed ja vahetusriided lapse
isiklikus sahtlis.
2.5. Toas on vajalikud libisemiskindlad vahetusjalanõud. Eelistatult sellised, mille jalgapaneku ja
jalast äravõtmisega saab laps ise hakkama.
2.6. Lastehoius puhkamiseks on lapsel vajalikud magamisriided (pidžaama või öösärk).
2.7. Kui laps ei käi veel potil, peab lapsevanem hoolitsema selle eest, et oleks kaasas piisaval hulgal
mähkmeid ning niisked salvrätikud.
3. Söömine
3.1. Lastehoius on kolm toidukorda (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök).
3.2. Põhitoidukordade kõrvale ning vahepalaks pakutakse rohkelt värsket puu- ja juurvilja, janu
korral on saadaval alati puhas joogivesi.
3.3. Lapsevanem teavitab hoidjat, kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline, esineb
toidutalumatus või on laps eridieedil.
3.4. Oma toidu ja joogiga lastehoidu tulla ei ole lubatud.
4. Mänguasjad
4.1. Laps võib lastehoidu kaasa tuua oma kaisumänguasja või mõne muu lapsele väga olulise
eseme.
4.2. Kaasatoodud mänguasja puhul kehtib reegel “luban mänguasja ka sõbrale“. Uneajal kaissu
võetavate asjade koht on voodis.
4.3. Mänguasjale on lisatud mingi tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku.
4.4. Lastehoid ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.
4.5. Lastehoidu ei ole lubatud tuua vägivalda õhutavaid ja lapse tervisele ohtlikke mänguasju.

5. Haigused
5.1. Lastehoidu tuleb terve laps. Haigena ei jaksa laps teiste laste hulgas olla, samuti on oht
nakatada teisi lapsi.
5.2. Lastehoiu töötaja ei anna lapsele lastehoius vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka
lapsel neid võtta.
5.3. Kui laps haigestub või tekib eriolukord lastehoius, võtab hoidja vanemaga koheselt ühendust.
5.4. Kui laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu peab lapsevanem teavitama sellest
lastehoidu.
6. Koostöö
6.1. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma hoiu igapäevastes töödes ja tegemistes.
6.2. Soovi korral on võimalik kokku leppida perevestluse aeg.
6.3. Lastehoius Muun toimuv tegevus kajastub kodulehel www.muun.ee ja lastehoiu Facebooki
lehel.
6.4. Laste sünnipäevade tähistamine lepitakse lapsevanematega kokku.
7. Harjutamine hoiuga
7.1. Harjutamisperiood on 3-5päeva. Iga laps on erinev ning iga juhtum individuaalne. Reaalne
vajadus harjutamiseks selgub kohtumiste käigus.
7.2. Harjutamisperioodil on laps koos lapsevanemaga hoius kuni lõunauneni.
7.3. Täispika päeva on laps hoius ilma lapsevanemata siis, kui ta on selleks lapsehoidja hinnangul
valmis.
7.4. Harjutamisperioodil hoolitseb lapse eest ja kaasab tegevustesse lapsevanem, et tekitada lapses
turvatunnet ja julgust. Lapsevanemaga koos tegutsemine on vajalik, et tekitada usaldust lastehoiu
suhtes.
8. Muu
8.1. Usaldage lapse hoidjat, palun rääkige kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse
päeva (näiteks halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis suudame paremini mõista Teie last.
Tundke huvi lastehoius toimuva vastu.
8.2. Parkimine toimub ainult lastehoiu maja taga, nõnda, et maja elanike liikumine ei oleks häiritud.
8.3. Lastehoius on olemas igale lapsele oma voodipesu, mille puhtuse eest hoolitseb lastehoid ise.

