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        KINNITATUD 

        Lasnamäe Lastekeskuse  

        juhataja kohusetäitja 

        21. mai 2015 

        Käskkirjaga nr. 1-1/20 

 

 

Lasnamäe Lastekeskus 

KODUKORD 

Lasnamäe Lastekeskus: 

- annab abi õpilastele koduülesannete tegimises (1-6 kl.); 

- võimaldab psühholoogi ja sotsiaaltöötaja konsultatsioone;  

- pakub vaba aja veetmise võimalusi: arendavad mängud, male, kabe, gomoku, renju, 

karaoke, lauatennis, koroona, lauajalgpall;  

- annab võimaluse sünnipäevade jt ürituste korraldamiseks. 

 

1-6 kl. lapsed võivad ööpäevaringselt viibida lastekeskuses (E-R). 

Keskus annab abi: 

- vähekindlustatud perekondadele madala sissetulekuga; 

- mittetäielikele perekondadele, kus on 1 lapsevanem (eestkostja) kasvatab 2 ja rohkem lapsi; 

- eestkostjadele, kes on sunnitud töötama õhtu- ning päevaajal. 

Tööaeg: 

E-R: 13.00-19.00 (R – 12.00-18.00). 

Lasnamäe Lastekeskus pakub  tasuta huviringe: 

 tantsustuudio;  

 saksa keele ring; 

 teatriring;  

 kujutava kunsti stuudio; 

 loomingu töökoda;  

 kunstiteraapia (tunnid psühholoogiga);  
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 arvutiring;  

 kulinaariaring.  

 

Lasnamäe Lastekeskuse ööpäevase gruppi päevarežiim. 

  

Laps viibib Lasnamäe Lastekeskuses esmaspäevast kella 7.30. kuni reedeni kella 18.00. 

7.00 - ärkamine 

7.00-7.45 - hommiku võimlemine, sanitari-hügieenilised protseduurid, hommikusöök. 

7.45-8.30 - ärasaatmine lapsi kooli. 

13.00-14.00 - tagasitulek koolidest. 

14.00-15.00 - pärast kooli vabaaeg (jalutuskäik). 

15.00-15.20 - lõunasöök. 

15.20 -17.00 - koduülesannete tegemine, järgmise päeva ettevalmistus. 

17.00-19.00 - huviringide ja ürituste külastamine, mängudel osalemine, töö «raamatukogus», 

jalutuskäik. 

19.00-19.20 - õhtusöök. 

19.20-20.00 - õhtu vestlused. 

20.00-20.30 - õhtu jalutuskäik, eluruumi ja isikasjade korda seadmine, koolikottide 

ettevalmistus. 

20.30-21.00 - ettevalmistus magamiseks, sanitari-hügieenilised protseduurid. 

21.00-7.00 - uni. 

Lasnamäe Lastekeskuse õpilase meelespea. 

Iga õpilane saab osaleda LLK tegevuses: 

 täidad LLK sisekorraeeskirju; 

 ei hiline ja ei puudu huviringidest; 

 ei kasuta ebanormatiivset leksikat LLK-s; 

 ei riku päeva- ja õhtukorda; 

 hoiad korras ja puhtana LLK, kasutad riidehoidu ja kasutad vahetusjalanõusid; 

 küsid nõu ja abi oma kasvatajalt; 

 räägid LLK tegemistest ka kodus ja oma sõpradele; 
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 LLK-s ei sõideta rulluiskudega ja jalgrattaga; 

 mobiiltelefoni jt. hinnalisi esemeid ei jäta üldkasutatavatesse ruumidesse,  õhtuvestlustel 

on mobiiltelefon välja lülitatud; 

 hoiad oma ja LLK vara; 

 pikemaajalistest puudumistest teatad oma õpetajale; 

 täidad kasvataja poolt antud korraldusi.     

Ruumide korrashoid. 

 LLK  kui meie teist kodu peab igaüks hoidma. Keegi ei tohi maha visata prügi ega 

määrida kooli mööblit, põrandaid ning seinu; 

 LLK sisenedes tuleb jalad hoolikalt puhtaks pühkida, jalatsite vahetus toimub 

garderoobis. LLK sisustuse rikkumise faktist teatab õpilane sellest viivitamatult 

klassijuhatajale või direktsioonile; 

 LLK sisustuse tahtlik rikkumine tuleb heastada: parandada või välja maksta vastavalt 

tekitatud kahjudele. 

Söökla kasutamine. 

 Sööklasse läheb kasvandik ainult tema grupile määratud söögivaheajal. Enne söömist 

tuleb pesta käed; 

 iga õpilane on kohustatud üleriided ja välisjalanõud jätma garderoobi; 

 sööklas käitub kasvandik viisakalt ega sega teisi valju käratsemisega;  

 toidu jagamisel tuleb vältida toidu mahaajamist. Keelatud on toidu solkimine ja 

loopimine; 

 toitu sööklast kaasa ei tooda. 

Lasnamäe Lastekeskuse lapsevanema meelespea. 

Iga lapsevanem saab osaleda LLK tegevuses. Lapsevanem:  

 täidab LLK sisekorraeeskirju; 

 küsib nõu ja abi oma lapse kasvatajalt; 

 esitab avalduse lapse vastuvõtmise kohta; 
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 hoiab pidevalt kontakti oma lapse kasvatajaga; 

 teatab lapse lahkumise aja ja põhjuse; 

 hoiab oma ja LLK vara; 

 pikemaajalisest lapse puudumisest teatab oma kasvatajale; 

 aitab võimalusel kaasa LLK edukale tööle. 

Lasnamäe Lastekeskuse ööpäevase gruppi  lapsevanema meelespea. 

Iga lapsevanem saab osaleda LLK tegevuses. Lapsevanem:  

 täidab LLK sisekorraeeskirju; 

 küsib nõu ja abi oma lapse kasvatajalt; 

 esitab avalduse lapse vastuvõtmise kohta; 

 hoiab pidevalt kontakti oma lapse kasvatajaga; 

 teatab lapse lahkumise aja ja põhjuse; 

 hoiab oma ja LLK vara; 

 pikemaajalisest lapse puudumisest teatab oma kasvatajale; 

 aitab võimalusel kaasa LLK edukale tööle; 

 peab tagama lapsele vajalikud isiklikud esemed (seep, hambapasta, hambahari, wc 

paber, sampoon, kätterättik suur ja väike, kamm); 

 peab tagama lapsele vahetus riided (sokkid-5 paari, aluspesu-3-4 paari, t-särgid -2-3 

tükki); 

 peab tagama lapsele hooaja riided jalutamiseks ja vahetus jalanõud; 

 on kohustatud võtma lapsi koju nädalavahetustel, riiklikutel pühadel ja koolivaheajal; 

 saab võtta last koju nädala jooksul kui kirjalikult teatavad kasvatajat; 

 on kohustatud võtma last koju kui laps on haigeks jäänud; 

 on kohustatud teatama kasvatajale kui laps on jäänud haigeks nädalavahetusel.  

Õpilaste ja keskusetöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise 

kord ning abinõud õpilaste ja keskusetöötajate vaimse ja füüsilise vägivalla 

ennetamiseks. 
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 Õpilaste ning keskusetöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamise aluseks on keskuse kodukorra täitmine. Turvalisuse eest keskuses 

vastutavad korrapidaja-administraator ja korrapidajakasvatajad; 

 Keskuse kasvandikute ja õpilaste ohustavate olukordade ennetamiseks on paigaldatud 

videokaamerad õppeklassides, koridorides ja maja sissepääsudes; 

 keskusetöötajad on kohustatud reageerima õpilaste ning keskusetöötajate vaimset või 

füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt oma ametijuhendile ja 

keskuse kodukorrale; 

 õpilaste ning keskusetöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast 

teavitamine: 

 õpilaste ning keskusetöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukorrast 

või juhtumist on õpilane või  keskusetöötaja kohustatud teavitama keskusejuhtkonda; 

 tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teatada 

keskusetöötajale ning vajadusel helistada hädaabi numbril 112; 

 tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul tuleb täita elementaarseid 

ohutusereegleid. Kui osutub vajalikuks, tuleb väljuda organiseeritult koos 

keskusetöötajaga keskusemajast lähima väljapääsu kaudu vastavalt evakueerimise 

korrale; 

 igas olukorras tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist; 

 keskuses töötavad tugispetsialistid (sotsiaaltöötaja, psühholoog), kelle poole õpilane 

saab probleemide korral pöörduda; 

 kui õpilane ei täida keskuse kodukorda, on keskusetöötajal õigus nõuda temalt selgitust 

ja/või selgituskirja kirjutamist. Selgitusest ja/või selgituskirja kirjutamisest keeldumise, 

samuti selgituses valeandmete esitamise eest võib keskus õpilase suhtes rakendada 

seadusega ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmeid; 

 keskus teavitab keskuse kodukorda rikkunud õpilase vanemaid või hooldajat ning 

ühiselt otsitakse probleemile lahendus; 

 kui keskuse juhtkond leiab, et õpilast ei saa mõjutada seadusega ette nähtud tugi- või 

mõjutusmeetmete rakendamisega ja koostöö vanematega ei ole andnud oodatud 

tulemusi, teavitab keskus kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, et kohaldada 

õpilasele alaealise mõjutusvahendite seaduses ette nähtud meetmeid. 
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Lasnamäe Lastekeskuse tegevusjuhis peatäide avastamisel  keskuses. 

 Juhul, kui kool teavitab, et lapsel, kes külastab Lasnamäe Lastekeskust, on avastatud 

peatäid, kontrollivad kasvatajad last viivitamatult.  

 Peatäidega nakatunud õpilased eemaldada keskusest kuni täieliku tervenemiseni - 

peatäidest ja tingudest vabanemiseni, mida kinnitab tervishoiutöötaja.  

 Koolis lapsel peatäide avastamisest tuleb viivitamata personaalselt teavitada  

vanemaid või hooldajat. Vanematel lasub kohustus kontrollida laste päid 

igapäevaselt.  

 Kontrollida teistel lastel peatäide olemasolu. 

 Peatäidega nakatunud lapsi keskusesse ei lubata. Lapsed võivad keskusesse naasta 

juhul, kui nad on täielikult vabanenud peatäidest. Haigestunud last ravitakse kodus 

(konsulteerida perearstiga, kes määrab ravi ja ütleb, millal laps võib kooli tagasi 

minna). Haige lapse vanematele soovitada kontrollida kõiki pereliikmeid. 

 Korraldada voodipesu pesemist ja  desinfitseerimist. 

 

Lasnamäe Lastekeskuse tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul. 

LLK  tunnustusmeetmed on: 

 kirjalik kiitus õpilaspäevikusse; 

 suuline kiitus; 

 kiitus juhataja käskkirjaga; 

 juhataja vastuvõtt; 

 tänukiri, diplom; 

 ekskursioonid.  

Lõppsätted. 

 LLK kodukorra kehtestab LLK juhataja. LLK kodukord on kasvandikkude ja 

koolitöötajatele täimiseks kohustuslik. 


