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Lasteaiakoha kasutamise leping nr

(koht, kuupiiev)
mida esindab direktor
Ja

lapsevanem, eestkostja
jiirgnevas:

vdi

(edaspidi Lasteaed)

(edaspidi Vanem) leppisid kokku

hooldaja

1. Utdsiitted
1.1 Lasteaiakoha kasutamise

lepinguga (edaspidi Leping) siitestatakse lasteaiakoha kasutamise
tingimused, mille tiiitmiseks vdtmise tingimusel on vanema taotluse alusel eraldatud
alates
20 lasteaia
koht
I t di s aj a I in

e/ o s a aj al in e/

lapsele
/lapse nimi

I.2

ja

isikukood/

Lepingu tiiitmisel juhinduvad pooled Lepingust, ,,Koolieelse lasteasutuse seadusest" ja teistest
koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest 6igusaktidest, s.h lasteaia 6ppekavast, lasteaia
pdhimiiiirusest j a lasteaia kodukorrast.

2. Vanema 6igused ja kohustused
2.1 Vanemal on 6igus:
2.I.1 tuua laps lasteaeda alates
ja vlia

2,0_a.

igal tdopiieval;
sealt dra vanematele sobival ajal lasteaia piievakava

2.1.2 tuua last lasteaeda
ja kodukorda
jiirgides;
2.I.3 tutvuda lasteaia 6ppe- japdevakavaga;
2.I.4 saada teavet lasteaia tookorralduse kohta;
2.I.5 olla valitud hoolekogusse ja osaleda hoolekogu kaudu laste arenguks vajalike tingimuste
loomisel lasteaias.
2.2. Vanem kohustub:
2.2.1 tasuma alates
20 . a kohatasu ja toidukulu esitatud arve alusel arvel m?irgitud
kuupiievaks;
2.2.2 teavitama lasteaeda vastavalt kodukorrale lapse puuduma jiiiimisest ja teatama lapse
haigestumistest lasteaiale viivitamatult, sealhulgas teavitarna haigestumisest nakkushaigustesse
meetmete rakendamiseks nakkuste leviku vtiltimiseks ;
2.2.3 teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) direktorile ki{alikult ette
viihemalt 5 t66plieva, v.a juhul, kui laps liiheb kooli;
2.2.4 teatama oma kontaktandmete muutumisest;
2.2.5 tditma lasteaia piievakava, kodukorda ja laste tervisekaitsen6udeid'.

3. Lasteaia Oigused ja kohustused
3.1. Lasteaial on 6igus:
3.1.1
3.1.2
3.1

.3

nduda vanematelt lasteaia pdevakava, kodukorra ja laste tervisekaitsenduete tiiitmist;
teostada lapse toidukulult tagasiarvestust vastavalt lasteaia kodukorrale;
awata laps lasteaia nimekirjast viilja:
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3.1.3.1 vanemapoolse rahastamiskohustuse tditmatajiitmise korral

kahe jiirjestikuse kuu arve tasumata

jiitmisel, kui vanem ei ole teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ega avaldanud soovi
maksegraafi ku koo stamiseks ;
3.1.3.2 kui laps on ette teatamata puudunud iile iihe kuu.

3.2.

Lasteaedkohustub:
3.2.1 vdtma lapse lasteaeda vastu ja tutma Lepingu punktis 1.2 siitestatud digusaktidega koolieelsele
lasteasutusele kehtestatud n6udeid;

3.2.2 looma vdimalused ja tingimused lasteaias lapse tervikliku isiksuse kujunemiseks,

arvestades

lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid isedrasusi.

4.
4.1

Poolte vastutus
Lepingu pooled hiivitavad iiksteisele Lepingu mittettiitmise v6i mittekohase ttiitmisega tekitatud
varalise kahju kuludokumentide alusel.
4.2 Leping kehtib lapse viilja arvamiseni lasteaia nimekirjast.
4.3 Leping on koostatud kahes iihesuguses eksemplaris, millest iiks jtiiib lasteasutusele, teine
lapsevanemale;

5.
5.1

Muud tingimused

Lepingu allkirjastamisega kinnitab vanem, et n6ustub Lepingu ja Lepingu punktis 1.2 loetletud
dokumentides nimetatud tingimustega.
Kinnitused ja teated:
5.2.1 arve palun esitada e-posti aadressile:
5.3.2 olen n6us/ei ole ndus piltide avaldamisega oma lapsest lasteaia veebilehel.

5.2

Reg nr:
Aadress:

Vanem
Nimi:
Isikukood:
Elukoht:

Telefon:
E-post:

Kontakttelefon:

Lasteaed

Nimi:

E-post:

Direktor

Vanem

llJltut/

/Allkiri/

LEPINGU LOPETAMINE
Lepingu ldpetamise kuuptiev
Direktor

Vanem

