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Tahkuranna valla koolieelsesse lasteasutusse
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas
Kohaliku omavalitsuse korralalduse seaduse § 6 lõikega 2.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
(edaspidi kord) reguleerib Tahkuranna vallale kuuluvatesse koolieelsetesse
lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt
väljaarvamist.
§ 2. Teeninduspiirkond
(1) Tahkuranna valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond on Tahkuranna
valla haldusterritoorium
(2) Lapsevanema jaoks on lapse lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteiaias on vabu
kohti.
§ 3. Arvestuse pidamine
(1) Lasteaia direktor registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab
nende alusel lasteaeda kohataotlejate ootejärjekorda.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohataotlejate registreerimise andmete
õigsuse üle vastutab avalduse vastuvõtja.
§ 4. Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine
(1) Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda lapsevanema või eestkostja
(edaspidi lapsevanem) vormikohase avalduse (Lisa 1) alusel, mis on kättesaadav
Tahkuranna valla veebilehel.
(2) Avalduse saab vanem esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatult, posti teel,
vastavas lasteasutuses ja Tahkuranna vallavalituses, saades soovi korral vastu
üleantud avalduse koopia, millel on fikseeritud avalduse vastuvõtmise kuupäev.
§ 5. Lasteaeda vastuvõtmine

(1) Lapsi võetakse lasteaeda vabade kohtade olemasolul vastavates vanuserühmades
kohataotlejate ootejärjekorras.
(3) Lasteaiarühmadesse võtmisel on eelised:
1) lastel, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri järgi Tahkuranna vald;
2) lastel, kelle vanemad töötavad või õpivad päevases õppevormis nende laste
suhtes, kelle vanem on kodused.
(3) Lasteaia direktoril on õigus Tahkuranna Vallavalitsuse ettepanekul anda lasteaia
koht ootejärjekorra väliselt, koha olemasolul, Tahkuranna valla hallatavates
asutustes töötavate erialaspetsialistide ja/või sotsiaalselt probleemsetes peredes
kasvavatele lastele.
(4) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate
lasteasutuste üldkohtade arv, võib lasteasutus luua soovijatele võimaluse saada
osaajaline koht. Osaajalise koha kasutamise ajal säilitab laps vanema soovil oma
koha järjekorras.
(5) Lapsi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi ei ole Tahkuranna vald, võetakse
lasteaeda vabade kohtade olemasolu korral vastava omavalitsusorgani
garantiikirja esitamisel kõigi kulude tasumise kohta. Vormikohane lasteasutusse
vastuvõtmise avaldus peab olema allkirjastatud mõlema vanema poolt.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud laste vanematega sõlmib lasteaia direktor
koha kasutamise lepingu üheks õppeaastaks.
(7) Lasteaiakoha saamisest järgmisel õppeaastal ja selle täitmise tähtajast., teavitab
lasteaia direktor lapsevanemat kirjalikult, telefoni või e- posti teel hiljemalt 15.
juuniks.
(8) Lapsevanem on kohustatud viie tööpäeva jooksul pärast vastava teatise saamist
vastama, kas ta soovib kohta või jääb edasi kohataotlejate järjekorda.
(9) Lapsevanemal tutvub lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaeda
puudutavate õigusaktidega ning on õigus saada teavet tegevus- ja päevakava ning
töökorralduse kohta.
§ 6. Rühmade komplekteerimine
(1) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad jooksva aasta 10. septembriks. Esitab
vastava nimekirja Tahkuranna Vallavalitsusele ja kannab andmed Eesti Hariduse
Infosüsteemi (EHIS).
§ 7. Vanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel
(1) Lapse lasteaiast lahkumisest teatab vanem sellest direktorile kirjalikult
vähemalt viis tööpäeva ning märgib avaldusele lahkumise kuupäeva.
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(2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu
lapse lasteaiast lahkumise jooksva kuu lõpuni. Tasumata jäetud summa nõutakse
lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.
§ 8. Lapse lasteaiast väljaarvamine
(1) Direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja, kui:

1) vanem on esitanud kirjaliku avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
2) laps on registreeritud Tahkuranna vallas elanike registrist välja ning samal
ajal on nõudlus valla laste hulgas lasteaiakohtade järele, hiljemalt 1 kuu
jooksul;
3) vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kahe kuu jooksul
alates arve esitamisest ega ole teavitanud direktorit tekkinud
makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
4) laps on puudunud lasteaiast kuu aega ja vanem ei ole teatanud lapse
puudumisest;
5) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab
seitsmeaastaseks ning ei ole taotlenud koolikohustuse täitmise
edasilükkamist;
6) väljaarvamine võib toimuda ka direktori käskirja alusel, kui vanem rikub
korduvalt lasteaia kodukorda.
(2) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.
§ 9. Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast
(1) Lapse ajutise väljaarvamise korral lasteaiast (kuni kuus kuud) vanema soovil või
arsti soovitusel, esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse
hiljemalt viis tööpäeva enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast
lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.
(2) Lapsele säilitatakse koht antud rühmas ja vanemal on õigus temale sobival ajal
laps rühma tagasi tuua juhul, kui vanem katab igakuiselt kogu äraoleku perioodi
jooksul osalustasu, välja arvatud aja eest, millal lasteaed on kollektiivpuhkuseks
suletud.
§ 10. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.
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