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Narva Lasteaia Sademeke pohimaarus

Maarus kehtestatakse kooIieelse lasteasutuse seaduse § 9 loike 3 ja Narva linna pohimaaruse
punkti 10.2.2 aJapunkti 2 alusel.

1. peatiikk

ULDSATTED

§ 1. Lasteasutuse nimetus
(1) Lasteasutuse nimetus on Narva Lasteaed Sademeke (edaspidi - lasteasutus)

§ 2. Lasteasutuse asukoht
(1) Lasteasutuse asukoht on Pahklimae tanav 5, Narva, Ida-Virumaa.

§ 3. Lasteasutuse liik
(1) Lasteasutus on lasteaed

§ 4 Lasteasutuse oiguslik seisund
(1) Lasteasutus on Narva linna haridusasutus, mille k5rgemalseisvaks ametiasutuseks on
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.
(2) Lasteasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse
lasteasutuse seadusest, kaesolevast p5himaarusest ning muudest oigus- ja haldusaktidest.

§ 5. Struktuur
(1) Lasteasutuses on s5ime- ja lasteaiarUhmad.

2. peatiikk
OPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 6. Lasteasutuse oppekava
(1) Lasteasutuse 5ppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse 5ppekava, mis vastab
koolieelse lasteasutuse riiklikule oppekavale.
(2) Lasteasutuse 5ppekava labinule annab lasteasutus valja koolivalmiduskaardi, milles on
kirjeldatud lapse arengu tulemused.
(3) Lasteasutusel on oma tegevus-ja paevakava.

§ 7. Lasteasutuse oppekeel
(1) Lasteasutuse 5ppe-ja kasvatustegevuse keel on vene keel. Laste eesti keele opet
alustatakse koImeaastaselt.

3. peatiikk
LASTE JA VANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 8. Lapsed
(1) Laste lasteasutusse vastuvotmisel ja sealt valjaarvamisel
kehtestatud korrast.

lahtutakse linnavalitsuse

(2) Lastel

on oigus vaimselt ja flitisilisel tervislikule keskkonnale ja paevakavale,
eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igaktilgsele abile ja
toetusele alushariduse omandamisel.

§ 9. Vanemate oigused
Vanematel on oigus:
(1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ara vanematele sobival ajal lasteasutuse paevakava
jargides;

(2) nouda vajalike tingimuste loomist laste mitmektilgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates

ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
(3) tutvuda lasteasutuse oppe- ja paevakavaga;
(4) saada teavet lasteasutuse t66korralduse kohta;
(5) saada pedagoogidelt nou ning soovitusi lapse kasvatamiseks.

§ 10. Vanemate kohustused
Vanemad on kohustatud:
(1) looma lapse Ie
lasteasutuses;

soodsad

tingimused

arenemiseks ja

alushariduse

omandamiseks

(2) kinni pidama lasteasutuse paevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ja tervise
edendamise nouetest;
(3) teavitama opetajat voi lasteasutuse direktorit lapse puudumisest;
(4) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud Narva Linnavolikogu (edaspidi
linnavolikogu) kehtestatud maaras ja korras.

4. peatiikk
OPETAJATE JA TEISTE TOOTAJATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 11. Persona Ii oigused
Personalil on oigus:
(I) taiendada oma erialaseid teadm isi
lasteasutuses satestatud tingimuste/e;

vastavalt taiskasvanute

kool ituse seaduses ja

(2) t66tada t66tervishoiu ja ti560hutuse seaduses ning selle alusel vastu voetud oigusaktides
satestatud nouetele vastavates t66tingimustes;
(3) esitada direktorile ettepanekuid 5ppe-ja kasvatustegevuse parendamiseks.

§ 12. Personali kohustused
(1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis p5hineb
vastastikusel lugupidamisel ning tiksteisem5istmisel laste ja nende vanematega ning teiste
Iasteasutu se t66taj atega.

(2) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise
eest tema lasteasutuses viibimise ajal.
(3) Laste elu ja tervise kaitse kindlustamiseks on personal kohustatud Witma selleks
kehtestatud noudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel.
(4) Personal on kohllstatud andma teavet Narva Linnavalitslise ametniklllc, kelle padevusse
klluilivad sotsiaalWi.1 Val lastekaitseklisimuscd, kui on selgllnlld. et lapsekodune
kasvlIkeskkond on ebarahuldav vGi kui laps on kehalise, emotsionaalse v5i seksllaalse
v~i1irkohtlel11 isc ohver.
(5)

Personalil on kcelmlld avalikllstada lapselt saadlld teavet lapse pcrekonna kohta.

(6)Pedagoogid on kohustatud noustama lasteasutuses kaivate laste vanemaid ja
teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekaivate laste vanemaid nende soovil oppe-ja
kasvatuskUsimustel.
(7) Personali W()li lesanded. kohustused. oigllsed ja vastlltlls maaratakse kind laks lastcaslltuse
p5him~i:irllse ning tMsisekorraecskirja, ametijllhendite ja Wolepinglltega. mis on kooskG]<ls
tMscadlisega ning pedagoogidc teenistllst reglileerivatc mlilide Cligllsaktidega.
5. peatiikk
DIREKTORI JA HOOLEKOGU PADEVUS

§ 13. Direktor
(I) Lasteasutuse tOod juhib direktor, kes koordineerib ja korraldab lasteasutuse eesmarkide ja
lilesannete taitmist vastavalt kaesolevale pohimaarusele.
(2) Direktor kannab vastutust lasteasutuse Uldseisundi ja arengu rahaliste oigusparase ja
otstarbeka kasutamise eest.
(3) Direktori Ulesanne on tagada lasteaia tlilemuslik tOo ja juhtida lasteaia tegevllst koosWos
pedagoogilise noukogu ja hoolekoguga.
(3) Lasteasutuse direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi
kllullitab valja ja selle labiviimise korra kinnitab Narva Linnavalitsus. Konkursi voitnud isiku
kinnitab ametisse Narva Linnavalitslls. Toolepingu direktoriga solmib, muudab ja selle Utleb
Liles linnapea voi tema volitatud ametiisik.
(4) Direktoril on oigus teha lasteasutuse kasuks tehinguid ulatuses, milles see on vajalik tema
seaduses satestatud Ulesannete taitmiseks.
(5) Lasteasutuse direktor on lasteasutuse seadusjargne esindaja tema Wolepingu kehtivuse
ajal. Direktoril on oigus esindada lasteasutust koigis asutustes ja organisatsioonides.
(6) Lasteasutuse direktor:
1) tagab lasteasutuse tulemusliku too ning kodukorrast kinnipidamise;
2) j lIhib lasteaslltuse oppe- ja kasvatustegevust;
3) kormldab ja juhib lasteasutuse finants-majanduslikku tegevust ning vastutab selle oigsuse
eest;
4) solmib ftiusiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid, mis on vajalikud lasteasutuse normaalse
tegevuse tagam iseks;

5) omab Woandja 5igusi, s5lmib, peatab, muudab ja 15petab toolepinguid lasteasutuse
personaliga;

6) koostab lasteasutuse koosseisunimestiku,
Kultuuriosakonna juhataja poolt;

mis

kinnitatakse

Narva

Linnavalitsuse

7) organiseerib pedagoogide kvalifikatsiooni t5stmist ja atesteerimist;
8) juhatab lasteasutuse pedagoogide n5ukogu;
9) koostab lasteasutuse eelarveprojekti ning tagab eelarve tapse ja otstarbeka taitmise;

10) annab aru Narva Linna Kultuuriosakonnale ja lasteasutuse hoolekogule;
II) kinnitab lasteasutuse
ametijuhendid.

sisekorraeeskirja,

asjaajamiskorra ja

lasteasutuse

personali

(7) Direktori araolekul asendab teda 5ppealajuhataja, viimase araolekul Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakonnajuhataja poolt kaskkirjaga miHiratud Wotaja.

§ 14. Hoolekogu
(I) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle illesanne on jalgida, et 5ppe- ja
kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koosWod
lasteasutuse personaliga.
(2) Hoolekogu:
I) kuulab ara direktori aruande lasteaia 5ppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja Narva Kultuuriosakonnale soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja
eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktoriIe ja Narva Kultuuriosakonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna
tagam iseks;
4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldatud konkursi
komisjoni Was;
5) otsllstab lapse toidukulu paevamaksumuse;
6) otsustab teisi seaduste v5i linnavolikogu otsustega hoolekogu padevusse antud kilsimusi.

6. peatiikk

HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS
§ 15. Hoolekogu koosseis
(1) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad 5petajate esindaja, iga rilhma vane mate esindaja ja
linna esindaja.
(2) Direktor esitab hoolekogu kooseisu k5rgemalseisvale ametiasutusele kinnitamiseks ilhe
klllljooksul 5ppeaasta algusest arvates.
(3) Hoolekogu koosseisu kinnitab Narva Linnavalitsus korraldusega.

§ 16. Hoolekogu liikmete valimise kord
(1) Linna esindaja maarab Narva Linnavalitsus.
(2) Opetajate esindaja valib lasteasutuse pedagoogiline n5ukogu.
(3) RUhma vanemate esindaja valib rilhma vanemate koosolek.

§ 17. Hoolekogu liikmete volituse kestus
(I) Hoolekogu koosseisu
kinnitamiseni.

voJitused

kestavad

kuni

hoolekogu

jargmise

koosseisu

7. peatiikk
LASTEASUTUSE POHIMAARUSE MUUTMISE KORD

§ 18. Lasteasutuse pohimlHiruse muutmine voi taiendamine
(I) Lasteasutuse p5himaaruse muutmise v6i taiendamise algatamise 6igus on lapsevanematel
hoolekogu kaudu, lasteasutuse t66tajatel pedagoogilise n5ukogu kaudu ning Narva
Linnaval itsusel.

8. peatiikk
RAKENDUSSATTED

§ 19. Maaruse joustumine
(I) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 29.12.2004.a maarus nr 1281 "Kool ieelse
lasteasutuse Sademeke p5himaarus".
(2) Miiarus j5ustub seadusega satestatud korras.
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Ants Liimets
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