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Ramsi Lasteaia,,Taruke66 pdhimiiiirus

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 l6ike I punkti 34, $ 35
l6ike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse $ 9 l6igete 2 ja 3 alusel.

l.peatiikk
UrosArrro

$ 1. Koolieelse lasteasutuse liik, nimetus ja asukoht
(l) Koolieelse lasteasutuse liik on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele, mis on moodustatud

Heimtali Lasteaia j a Ramsi Lasteaed-Kooli i.imberkujundamise kaigus.
(2) Lasteaia nimetus on Ramsi Lasteaed,,Taruke" (edaspidi lasteaed,,Taruke").
(3) Lasteaia ,,Taruke" asukoht on Keskuse tee 3, Ramsi alevik, Viljandi vald, 71101

Viljandimaa.

$ 2. Oiguslikud alused
(l) Lasteaed ,,Taruke" on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav

asutus, mille asutamise, timberkorraldamise ja tegevuse l6petamise otsustab Viljandi
Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

(2) Lasteaed ,,Taruke" juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest (edaspidi
KELS), kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, volikogu ja vallavalitsuse Sigusaktidest,
sealhulgas kiiesolevast p6him[iirusest ning talle laienevad teistest Eesti Vabariigi
digusaktidest tulenevad 6igused, kohustused ja vastutus.

(3) Lasteaed ,,Taruke'o t<icitab volikogu otsuse ja haridus- ja teadusministri antud koolitusloa
alusel, mis on antud 6ppe-ja kasvatustegevuse liibiviimiseks koolieelses lasteasutuses.

$ 3. Pitsat ja siimboolika
(l) Lasteaial ,,Taruke" on oma nimetusega pitsat.
(2) Lasteaed ,,Taruke" v6ib omada ja kasutada vallavalitsuse poolt kooskdlastatud siimboolikat.

$ 4. Keel ja asjaajamine
(1) Lasteaia,,Taruke " asjaajamine ning Sppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.
(2) Lasteaed ,,Taruke" juhindub vallavalitsuse poolt kehtestatud asjaajamiskorrast ning 6ppe- ja

kasvatustegevuse alaseid dokumente peetakse vastavalt haridus- ja teadusministri 31.08.201 1

miiiirusele nr 44 "Koolieelse lasteasutuse 6ppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike
dokumentide loetelu ja nende taitmise kord".
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$ 5. Vara ja eelarve
(1) Lasteaed ,,Taruke" valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja kiisutamine toimub

volikogu poolt kehtestatud korras.
(2) Lasteaial ,,Taruke" on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

2. peatiikk
LASTEAIA STRUKTUUR

$ 6. Riihmad
(1) Lasteaia ,,Taruke" direktor (edaspidi direktor) moodustab KELSi alusel vastavalt vajadusele

ja v6imalusele s6ime- ja lasteaiari.ihmad.
(2) Sdimeriihmas on pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed.
(3 ) Lasteaiari.ihmad j agunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse taitmise alustamine on

edasi liikatud.
(4) Liitriihma moodustamiseks v6ivad ettepaneku teha lapsevanemad vdi eestkostjad (edaspidi

vanem). Liitrtihmas on s6ime- ja lasteaiartihmaealised lapsed.

$ 7. Laste arv riihmas
(1) Riihma registreeritud laste arv on jiirgmine:
l) sdimertihmas kuni 14last;
2) lasteaiartihmas kuni 2}last;
3) liitriihmas kuni 18last.
(2) Lasteaia ,,Taruke" hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel 6igus lapse arenguks vajalike

tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sdimertihmas ja liitriihmas kuni kahe lapse
v6rra ja lasteaiartihmas kuni nelja lapse v6rra. Otsus tehakse iga rtihma kohta eraldi.

$ 8. Teeninduspiirkond
( I ) Lasteaia,,Taruke" teeninduspiirkonna kinnitab volikogu.
(2) Laste lasteaeda vastuv6tmine ja sealt vtiljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korra

kohaselt.
(3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.
(4) Vallavalitsus v6tab k6igepealt lasteaeda ,,Taruke" vastu lasteaia teeninduspiirkonnas elava

lapse, eelistades vdimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed
kiiivad samas lasteaias. Ptirast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvdttu v6etakse vabade
kohtade olemasolul lasteaeda ,,Taruke" lapsi viiljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades
esmajiirjekorras samas vallas elavaid lapsi, seejiirel teeninduspiirkonnas t66tavate vanemate
lapsi. Valjaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvdtul arvestatakse ajaliselt varem
esitatud taotlusi.

3. peatiikk
6ppp. JA KASVATUSKoRRALDUSE ALUSED

g 9. Oppekava
(1) Lasteaia ,,Taruke" 6ppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia 6ppekava, mis vastab

koolieelse lasteasutuse riiklikule Sppekavale.
(2) Lasteaia ,,Taruke" 6ppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid.

Lasteaia Sppekava kinnitab direktor pedagoogilise n6ukogu ettepanekul, kuulates ara
hoolekogu arvamuse.



(3) Lasteaia,,Taruke" Oppekava lZibinud lapsele annab lasteaed viilja koolivalmiduskaardi, milles
on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps
asub tiiitma koolikohustust.

(4) Oppeaasta algab l. septembril ja kestab 31. augustini.

$ 10. Lasteaia tiiiikorraldus
(1) Lasteaial ,,Taruke" on tegevus- ja piievakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse

lasteasutuse riiklikku Sppekava ning paikkonna kultuurilist omapiira ja rahvatraditsioone.
Lasteaia tegevus- ja piievakava kinnitab direktor.

(2) Lasteaia ,,Taruke" lahtioleku ajad kinnitab ja muudab vallavalitsus, liihtudes hoolekogu
ettepanekust.

(3) Lasteaia ,,Taruke" aastaringse vdi hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu
ettepanekul.

(4) Kui valla territooriumil on ajutiselt vajadus lasteaia koha jiirele suurem kui olemasolevate
lasteasutuste tildkohtade arv, loob vallavalitsus k6ikidele soovijatele v6imaluse saada
lasteaias osaajaline koht.

$ 11. Sisehindamine
(l) Lasteaias ,,Taruke" viiakse liibi sisehindamine, mille eesmiirk on tagada laste arengut

toetavad tingimused ja lasteaaia jiirjepidev areng. Nimetatud eesmiirgist lZihtuvalt
analtiiisitakse lasteaia ,,Taruke" sisehindamisel 6ppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning
hinnatakse nende tulemuslikkust.

(2) Lasteaia,,Taruke" sisehindamise liibiviimise korra kehtestab direktor.
(3) Lasteaed ,,Taruke" koostab sisehindamise aruande v[ihemalt tiks kord kolme 6ppeaasta

jooksul. Aruandes tuuakse viilja lasteaia ,,Taruke" tegevuse tugevused ja
parendusvaldkonnad, millest liihtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava. Sisehindamise
aruanne koosk6lastatakse lasteaia ,,Taruke" hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande
kinnitab direktor.

(4) Lasteaia ,,Taruke" nSustamine sisehindamise kiisimustes toimub haridus- ja teadusministri
miiiiruse ga kehtestatud tingimustel j a korras.

$ 12. Arengukava
(l) Lasteaia ,,Taruke" j[rjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostoos hoolekogu ja

pedagoogilise n6ukoguga lasteaia arengukava.
(2) Lasteaia arengukava koostamine, kinnitamine ja uuendamine toimub volikogu kehtestatud

korra kohaselt.
(3 ) Arengukava avalikustatakse lasteaia,,Taruke" veebilehel.

4.peatiikk
JUHTIMINE JA PERSONAL

$ 13. Personal
(l) Lasteaia,,Taruke" todtajad (edaspidi personal) on pedagoogid, lasteaia majandamist tagavad

ja 6petajaid abistavad tcidtajad.
(2) Personali koosseisu mtiiirab direktor l2ihtuvalt valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud

miinimumkoo sseisudest.
(3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
(4) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle piidevusse kuuluvad

sotsiaalt66 v6i lastekaitsektisimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on
ebarahuldav v6i kui laps on kehalise, emotsionaalse vdi seksuaalse viiiirkohtlemise ohver.

(5) Lasteaia personali tddkorraldus liihtub p6him6ttest, et kogu rtihma t66aja jooksul on 6ppe- ja
kasvatusalal tootav isik v6i 6petajat abistav t66taja s6imerilhmas kuni seitsme lapse,
liitrtihmas kuni tiheksa lapse, lasteaiartihmas kuni ktimne lapse kohta.



(6) Kui kiiesoleva pdhimiiiiruse $ 7 lSike 2 alusel on laste arvu riihmas suurendatud, siis vdib
6ppe- ja kasvatusalal tootav isik v6i dpetajat abistav tocitaja olla sdimertihmas kuni kaheksa
lapse, liitrtihmas kuni ktimne lapse ja lasteaiartihmas kuni kaheteist lapse kohta.

(7) Td<ilepingud personaliga sdlmib, muudab ja titleb iiles direktor.

$ 14. Personali digused ja kohustused
(l) Personali 6igused, kohustused ja vastutus mti2iratakse kindlaks direktori kehtestatud

triokorralduse reeglite, ametij uhendi j a tiirilepinguga.
(2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel

ning i.iksteisemdistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise
eest lasteaias.

(3) Pedagoogid on kohustatud nOustama lasteaias kiiivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas
elavate lasteaias mittekaivate laste vanemaid nende soovil 6ppe- ja kasvatuskiisimustes.

(4) Pedagoogidel on 6igus:
1) kuuluda oma valdkonna todgruppidesse;
2) osaleda lasteaia arendustegevuses;
3) arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

$ 15. Direktor
(l) Lasteaeda ,,Taruke" juhib direktor, kelle iilesanne on tagada lasteaia tulemuslik t66 ja juhtida

lasteaia tegevust koost66s pedagoogilise nSukogu ja hoolekoguga.
(2) Direktor on lasteaia ,,Taruke'o seadusjiirgne esindaja oma tciolepingu kehtivuse ajal.
(3) Direktoril on oma iilesannete tiiitmiseks 6igus teha tehinguid lasteaia ,,Taruke" yaraga

Oigusaktide ga kehtestatud korras.
(4) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipiirase ja otstarbeka

kasutamise eest.
(5) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku iilevaate 6ppe- ja

kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult
lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja jiirelevalveasutuse tehtud
ettekirjutustest.

(6) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab viilja
ja selle liibiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi vditnud isiku kinnitab ametisse
vallavalitsus.

(7) T66lepingu direktoriga s6lmib, muudab ja iitleb tiles vallavanem v6i tema poolt volitatud
isik.

(8) Direktorit asendab puhkusel v6i tddliihetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori
miiiiratud ulatuses lasteaia t<iritaja, kellele see on ametijuhendiga v6i direktori kiiskkirjaga
fllesandeks pandud.

$ 16. Hoolekogu
(1) Lasteaia hoolekogu moodustamise korra ja t66kona kehtestab volikogu.
(2) Hoolekogu:
I ) kuulab ara direktori aruande lasteaia ,,Taruke" 6ppe- ja kasvatustegevusest ning

majandamisest;
2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia ,,Taruke" eelarve koostamisel ja

eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks ;

3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) kinnitab direktori ettepanekul 6petajate, 6ppealajuhataja ning teiste 6ppe- ja kasvatusalal

tootavate isikute vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatud konkursi ltibiviimise korra;
5) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatud

konkursi komisjoni t66s;
6) otsustab lapse toidukulu piievamaksumuse;
7) otsustab teisi KELS v6i volikogu otsusega hoolekogu piidevusse antud ki.isimusi.



3)
4)

(3) Hoolekogul on 6igus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma t66ks vajalikku
informatsiooni.

(4) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad kuni uue hoolekogu moodustamiseni.

$ 17. Pedagoogiline ndukogu
(1) Lasteaias ,,Taruke" t66tab pedagoogiline n6ukogu, mille liikmeteks on direktor, 6petajad

ning teised 6ppe- ja kasvatusalal t66tavad isikud.
(2) Pedagoogilise ndukogu tilesanne on lasteaia 6ppe- ja kasvatustegevuse analuiisimine ja

hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele 6ppe- ja kasvatustegevuse
parandamiseks ettepanekute tegemine.

(3) Pedagoogilise n6ukogu tdcjvorm on koosolek, mille kaik protokollitakse.

5.peatiikk
LASTE JA VANEMATE oTCUSNN NING KOHUSTUSED

$ 18. Laste digused
Vastavalt oma ealistele, soolistele, individuaalsetele vajadustele ja iseiirasustele on lastel Oigus:
1) vaimselt ja fi.itisiliselt tervislikule keskkonnale ja piievakavale;
2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
3) pedagoogide igaktilgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

$ 19. Vanemate digused ja kohustused
(l) Vanematel on 6igus:
l) tuua last lasteaeda ja viia sealt iira vanematele sobival ajal lasteaia piievakava jiirgides;
2) n6uda vajalike tingimuste loomist laste mitmekiilgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise

kaasa nende tingimuste kujunemisele;
tutvuda lasteaia 6ppe- ja piievakavaga;
saada teavet lasteaia tookorralduse kohta.

(2) Vanemad on kohustatud:
l) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
2) kinni pidama lasteaia pdevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nduetest;
3) tasuma esitatud arvete alusel igakuiselt toiduraha ja osalustasu vastavalt vallavalitsuse

kehtestatud korrale.

6.peatiikk
RAKENDUSSATTED

$ 20. P6himiiiiruse kinnitamine ja muutmine
Lasteaia ,,Taruke" p6himiiiiruse kinnitamine ja muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud
korras.

$ 21. Miiiiruse rakendamine
(l) M[[rus jSustub l juulist 2015.
(2) Kiiesolevap6himiitiruse $ 7 l6ige 2 ja $ 13 l6iked 5 ja6j6ustuvad 2015. aasta l septembril.

$ 22. Kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Piirsti Vallavolikogu 19.01 .2011 miliirus m 27 ,,Ramsi Lasteaed-Kooli
pdhimiiiirus"

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

Elektrooniliselt: Ramsi Lasteaed ,,Taruke"


