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Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvdtmise ja sealt viiljaarvamise kord

Miiiirus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse g 15 16ike 4 alusel.
$ 1. Miiiiruse reguleerimisala

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuv6tmise ja sealt valjaawamise kord (edaspidi kord)
reguleerib Mustvee vaTla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste
vastuv6tmist j a sealt vdlj aarvamist.
$

2. Arvestuse pidamine

Laste lasteasutusse vastuvdtmise
$

ja sealt lahkumise kohta peab arvestust direktor.

3. Lapse lasteasutusse vastuv6tmine

(1) Lapse lasteasutusse vastuv6tmiseks taidab lapse sea.duslik esindaja (edaspidi vanem)
hiljemalt 15. augustiks vormikohase taotluse (lisa 1) ja sdlmib lasteaiakoha kasutamise
lepingu (lisa 2).

(2)

Taotlus ed registreeritakse I asteasutuses nende I aekumise j drj ekorras.

(3) Lapse lasteasutusse registreerimisel informeerib vanem vajadusel direktorit lapse
terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab vdimaluse korral
pdevakava, kasvukeskkonda ning 6ppe- j a kasvatustegevuse korraldust.
(4) Lasteasutusse v6etakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema
vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Mustvee vald.
(5

) Lasteasutustes se vastuvdtmine toimub j iirj ekona alusel.

(6) Vabade kohtade olemasolul vdib lasteasutustesse vasflr v6tta lapsi, kelle elukoht registri
andmetel ei ole Mustvee vald.
$

4. Riihmade komplekteerimine

(1) Direktor teatab vanemale koha eraldamisest. Lasteasutuse koha kokkulepitud tiihtajaks
mittetiiitmisel ning vanema poolt sellest teatamatajiitmisel antakse koht jiirgmisele jtirjekorras
olevale lapsele.

(2) Direktor komplekteerib r0hmad hiljemalt jooksva aasta 25. augustiks ja kannab andmed
Eesti Hariduse Infostisteemi (EHIS).
(3) Vabade kohtade olemasolul v6ib direktor v6tta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel ja
kannab andmed EHISesse jooksvalt.
$ 5. Lapse lasteasutusest

viiljaarvamine

(1) Lapse lasteasutusest viiljaarvamiseks esitab vanem taotluse lasteasutuse direktorile.

(2) Taotlus esitatakse hiljemalt viis toopiieva enne lahkumist ja selles miirgitakse

lapse

lasteasutusest lahkumise kuupiiev.

(3) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast viilja direktori kiiskkirjaga:
1) vanema taotluse alusel;
2) vdlgnevuse tekkimisel iile kahe kuu, kui vanem ei ole teavitanud direktorit tekkinud
makseraskustest ega avaldanud so ovi maks egraafiku ko o stamiseks ;
3) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust;
4) lasteasutuse kodukorra korduval rikkumisel vanema poolt;
5) lepingu ldppemisel.
(4) Lapse lasteasutusest v?iljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
1) toiduraha lasteasutuses viibitud piievade eest kuni lapse lasteasutusest vtiljaarvamise
piievani;
2) kohatasu terve kuu eest, sdltumata lapse lasteasutuses viibimise piievade arvust
vbljaarvamise kuul.
$

6. Rakendussiitted

(1) Saare Vallavalitsuse 21. jaanuari 2011. a mddrus nr 3 ,,Saare valla lasteaed Siilike
vastuv6tu ja sealt vdtljaawamise kord" tunnistatakse kehtetuks.
(2) Mustvee Linnavalitsuse 21. augusti 2015. a miiZirus nr 4 ,,Laste koolieelsesse
lasteasutusse vastuvdtu javdljaarvamise kord Mustvee linnas" tunnistatakse kehtetuks.
(3) Avinurme Vallavalitsuse 29. detsembri 2008. a mddrus nr 1 ,,Avinurme Lasteaeda laste
vastuv6tmis e j a v?ilj aarvami se kord" tunnistatakse kehtetuks.
(4) Mtitirus jdustub kolmandal piieval ptirast avaldamist Riigi Teatajas.
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