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Lüllemäe               01.11.2012 nr 4 
 
Lapse Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühma vastuvõtu ja väljaarvamise kord 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Koolieelse 
lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja Karula valla põhimääruse § 25 punkti 25.1.2 alusel. 

§ 1.  Üldsätted 

 (1) Käesolev kord reguleerib lapse Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühma (edaspidi lasteaiarühm) 
vastuvõttu, sealt väljaarvamist ja lasteaiakoha kasutamist. 

 (2) Arvestust laste lasteaiarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab Lüllemäe 
Põhikooli direktor (edaspidi direktor). 

 (3) Lapse lasteaiarühma vastuvõtmisel tutvustab direktor lapse vanemale või tema seaduslikule 
eestkostjale (edaspidi vanem) käesolevat korda, lasteaiarühma kodukorda ja informeerib 
vanemaid nende poolt kaetavatest kuludest. 

§ 2.  Lapse lasteaiarühma vastuvõtmine 

 (1) Lasteaiarühma võetakse esmajärjekorras koolieast nooremaid lapsi, kelle enda ja vähemalt 
ühe vanema elukoht on Karula vald Eesti rahvastikuregistri andmetel. Pärast Karula vallas elavate 
laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaiarühma lapsi väljastpoolt Karula 
valda, eelistades esmajärjekorras Karula vallas elavaid lapsi, seejärel Karula vallas töötavate 
vanemate lapsi. Väljaspool Karula valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem 
esitatud taotlusi. Teised kohalikud omavalitsused osalevad lasteaiarühma kulude katmisel 
seaduses ettenähtud korras. 

 (2) Lapse lasteaiarühma vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile lapse sünnitunnistuse koopia ja 
käesolevale määrusele lisatud vormikohase avalduse, mis on kättesaadav ka Lüllemäe Põhikooli 
kodulehel. Lasteaiarühma koha saamisel tuleb esitada ka lapse tervisekaart. 

 (3) Vanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest. 

 (4) Direktor registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteaiarühma koha 
taotlejate järjekorda. 

 (5) Direktoril on õigus võtta laps lasteaiarühma erandkorras väljaspool järjekorda Karula 
Vallavalitsuse põhjendatud korralduse alusel. 

 (6) Lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise otsusest teavitab vanem direktorit kirjalikult 
hiljemalt 01. juuniks. 

 (7) Lasteaiarühmade komplekteerimise periood on 01. juuni kuni 31. august. Vabade kohtade 
olemasolu korral võetakse lapsi lasteaiarühma kogu aasta kestel (v.a  juuli).  



 (8) Direktor teatab vanemale lasteaiarühma koha eraldamisest kirjalikult avalduses toodud 
aadressil või e-posti teel. 

 (9) Vanem teavitab direktorit lasteaiarühma koha vastuvõtmisest või sellest loobumisest 10 
kalendripäeva jooksul. 

 (10) Laps arvatakse lasteaiarühma koha taotlejate järjekorrast välja, kui 
 1) vanem loobub lapse kohast lasteaiarühmas; 
 2) vanem ei teavita direktorit koha vastuvõtmisest määratud tähtaja jooksul. 

 (11) Iga õppeaasta 10. septembriks esitab direktor Karula Vallavalitsusele väljavõtte 
lasteaiarühmade nimekirjadest. Muudatused rühmade nimekirjades vormistab direktor otsusega    
3 tööpäeva jooksul arvates muudatuse toimumisest ja esitab selle koopia Karula Vallavalitsusele. 

 (12) Vanem, kes soovib lasteaiarühmas käiva lapse jätta ajutiselt koduseks (kauemaks kui 60 
kalendripäeva), teeb selle kohta kirjaliku avalduse näidates ära perioodi, millal laps ei viibi 
lasteaiarühmas. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda tagasi vaid 
vabade kohtade olemasolul. 

 (13) Lapse haigestumisest või muul põhjusel lasteaiast puudumisest informeerib vanem koheselt 
lasteaiaõpetajat. Juhul, kui vanem ei ole eelnevalt teatanud lapse puudumisest, tuleb esimese 
puudutud päeva eest tasuda toiduraha. 

§ 3.  Lasteaiarühmast väljaarvamine 
(1) Lapse lasteaiarühmast väljaarvamine toimub: 
       1) lapse kooli minekul;  
       2) vanema kirjaliku avalduse alusel; 

3) direktori ühepoolse otsuse alusel, kui vanem rikub korduvalt lasteaiarühma kodukorda või 
kui maksmata on enam kui kahe (2) kuu lasteaiatasu ja vanemat on teavitatud võlast või kui 
laps on lasteaiarühmast puudunud teadmata põhjustel üle ühe kuu. 

 (2) Väljaarvamise ühepoolsest otsusest teavitab direktor vanemat ja Karula Vallavalitsust 
kirjalikult vähemalt 15 päeva enne lapse lasteaiarühmast väljaarvamist. Karula Vallavalitsus võib 
direktori otsuse tagasi lükata, kui lapse lasteaiarühma jäämine on vajalik tema arengu tagamiseks.   

 (3) Lapse lasteaiarühmast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma õppevahendite ja 
toidukulude arve kuni lapse lasteaiarühmast väljaarvamise kuupäevani ja ka varasemad 
võlgnevused. 

§ 4.  Rakendussätted 

(1) Määrus jõustub 06.11.2012 
 
 
 
 
 

Rain Ruusa 
vallavanem      Margus Teder 
        vallasekretär 
 

 
 
 
Lisa: Avaldus 
 
 



Lisa  
KINNITATUD 

Karula Vallavalitsuse 01.11.2012 
määrusega nr 4 

 
Lüllemäe Põhikooli direktorile 

……….……………………………. 
(avaldaja ees- ja perekonnanimi) 

 
…………………………………… 

(aadress, telefon) 
 
AVALDUS 
 
Palun võtta minu laps ……………………..………., kelle isikukood on  ……………………., 

elukoht ………………………………………………   Lüllemäe Põhikooli ………………………. 

lasteaiarühma alates ……………………………… 

Andmed lapsevanemate või hooldaja kohta: 
 
Ema/hooldaja  ………………………………………………………………………………….. 

(ees- ja perekonnanimi, elukoht, telefon tööl ja kodus, e-mail) 
 
Isa/hooldaja …………………………………………………………………………………….. 

(ees- ja perekonnanimi, elukoht, telefon tööl ja kodus, e-mail) 
  
Kontaktisik (kui vanem/hooldaja pole kättesaadav) 

……………………………………………………………………………………………………… 

(ees- ja perekonnanimi, elukoht, telefon tööl ja kodus, e-mail) 
 

Täiendavalt soovin lapse kohta teatada järgmist ( allergia, tundlikkus toiduainete suhtes, liikuvus 

vms) ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Lasteaia õppevahendite ja toidukulude arve esitada ……………………………….................... 
(ees- ja perekonnanimi, aadress) 

…………………….…….  Arve saata järgmisele meiliaadressile: ……………………………. 
 
Kohustun:  1. tasuma õigeaegselt õppevahendite ja toidukulude arve; 
  2. täitma lasteaiarühma kodukorda ja järgima päevakava. 
 
……………………………… 
(avaldaja allkiri) 
 
……………………………… 
(kuupäev) 
 
………………………………………………………………………………………. 
Avalduse vastuvõtmise kuupäev, vastuvõtja nimi ja allkiri 
 


