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„Elva Lasteaed Õnneseen põhimäärus“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37,
koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Elva Lasteaed Õnneseen põhimääruse § 26
alusel.
§ 1. Elva Linnavolikogu 30.01.2012 määruses nr 2 „Elva Lasteaed Õnneseen
põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) Jätta määrusest välja § 5;
2) Asendada määruse § 7 lg 1 järgmise sõnastusega: „tagada lapsele turvaline ja
arengut toetav kasvukeskkond lähtuvalt tema individuaalsetest vajadustest“;
3) Asendada määruse § 7 lg 2 järgmise sõnastusega: „tagada laste koolivalmidus
lähtudes riiklikust õppekvast“;
4) Jätta määrusest välja § 8;
5) Asendada määruse § 10 lg 1 järgmise sõnastusega: „Lasteaias on sõime- ja
lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad, sobitusrühmad ja erirühmad. Lasteaia
struktuuri kinnitab linnavalitsus.“;
6) Jätta määrusest välja § 10 lg-d 2-6;
7) Jätta määrusest välja § 11;
8) Lisada määrusesse § 11¹ järgmiselt:
§ 11¹ Õppe- ja kasvatuskorralduse alused
(1)
Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:
1)
lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2)
lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse
rahuldamine;
3)
lapse loovuse toetamine;
4)
mängu kaudu õppimine;
5)
humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6)
lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7)
lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8)
üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9)
kodu ja lasteasutuse koostöö;
10)
Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride
eripäraga arvestamine.
(2)Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö, mille toimimise eest
vastutab direktor.

(3)Lasteaia eripäraks on näitemängulisus koostöös muusika, rütmika ja
võistlustantsu algõpetusega;
1)lastes loovuse, suhtlemisoskuse ja esinemiskindluse arendamine;
2)innovaatilisuse rakendamine infovahetuses, õppe- ja huvitegevustes;
3)õppe- ja kasvatustegevuste lõimine õuesõppe kaudu;
4)tervislike põhimõtete edendamine koostöös vanematega;
5)projektipõhine mänguline õppe- ja kasvatustegevuse korraldus.“
9) jätta määrusest välja § 12 lg-d 4 ja 5;
10) asendada määruse § 13 lg 3 sõnastusega: „Õpetajate esindaja valitakse lasteaia
õpetajate poolt“;
11) lisada § 13 lg 4 sõnastus „hiljemalt 30.septembriks.“
12) asendada määruse § 13 lg 6 sõnastusega: „:Linnavalitsus nimetab linna esindaja
hoolekogu koosseisu ja kinnitab hoolekogu koosseisu hiljemalt 2 nädala jooksul
arvates taotluse esitamisest.“
13) asendada määruse § 13 lg 7 p 2 sõnastusega: „õpetajate esindaja volitused
algavad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast ja lõpevad uue hoolekogu
koosseisu kinnitamise päevast või päevast, millal lõppes tema töösuhe õpetajana
lasteaias“;
14) asendada määrus § 13 lg 7 p 3 sõnastusega: lastevanemate esindaja volitused
algavad hoolekogu kinnitamise päevast ja lõpevad uue hoolekogu koosseisu
kinnitamise päevast või ennetähtaegselt päevast, kui tema laps on välja arvatud
rühmast, mille esindaja ta oli.“;
15) jätta määrusest välja § 14;
16) asendada § 17 p 5 sõnastusega: “tasuma igakuiselt ja õigeaegselt toidukulu ja
osalustasu Elva linna õigusaktidega kehtestatud määras ja korras.“
17) lisada § 18 lg 6 p 4 sõnastuses: „muud õigused, mis on sätestatud teiste
dokumentide ja õigusaktidega.“
18) lisada § 18 lg 7 p 8 sõnastuses: „muud õigused, mis on sätestatud teiste
dokumentide ja õigusaktidega.“;
19) jätta määrusest välja § 19;
20) jätta määrusest välja 6.peatükk;
21) jätta määrusest välja § 22 lg 3 kuni 7;
22) jätta määrusest välja § 24.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
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