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Kooli€€lret€$€laste.$rtustesselaste
vastuv6tr ja s€altviljsarvamfue kord
Mzizirus
kehreshtakse
koolie€lselasteasutus€
soaduse{ 15 l6ike 4 alusel.
l. peatnkk
OLDSATTED
$ 1. Regrleerinisda
Kiiesolevkord reguleeribTapa vallal€ kuuluvat€ssekoolie€lsetess€
(edasDidi
lasteasutustesse
/ast€aidra) lastevastDv6tnistja sealtveljaarvamist.
$ 2, Lastearvfx$us€pidrmine
Arvestustlastelasteasutusse
vdtmiseja sealtvdljaarvamisekohtapeablasteasutuse
juhataja.
S3. Teavevrhdest kohtrdqt
Lapse vanem,*stkostja v6i hooldaja(edaspidivanem)saabinformatsioonivabadekohtade
olemasolukohtr!last@sufu
s€st.
$ 4. LssteNutus€ 0mberkonaldrmfue ydi tegeYuselop€tamine
Lasteasutuseiinberkorraldamisel v6i tegews€ l6petamisel koraldab vallavalitsus laste
iimberpaigutamise
teistesselasleasutustess€
aryestades
laps€vanehasoovi.
2. peatikk
I,APSE LASTEASUTUSSEVASTWOTMINE
S 5. L.!t ar.t$!e v.strydlrl€
(l) Lasteasutusse
v6etaks€vastu esmajiirjekonasvalla haldustErritooriumilalaliselt elavaid
lapsi, kui lapse ja tema vanema ehrkohela on Eesti rahvastikuregishisse(edaspidi
ralv.tstihtregisrer)karrtudTapavald. Vabadekohtadeolemasolulvd€laks€garantiiki{a alusel
lasteasutusse
lapsi,kelle elukohaksei ole rahva$ikuegistrissekantudTapavald.
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(2) Lasteasutusse
v6etaksevastueelkooliealisilapsi.
(3) Vanemaleon lapsejaokslasteasutuse
valik vaba,kui sooviM lasteasutuses
on vabukohti,
(4) Lapse lasrBasutusse
vastuvdtmiseksesitab vanem juhatajale kirjaliku avalduse, lapse
siinnitunnistusej
koopianing perearstiviiljastatudvomikohaset6endi.
(5) Lasteasutusr
regisheeribvanena avalduselaekumisejiirjekonas ja peab lasteasutuse
koha
taodejalejiidesrust.
(6) Eelisj5rjekorasv6etakselasteasutuss€
vastu:
l) 6- aastas€d
lapsed,kes vajavadabi kooliksettevalmistarnisel
;
2) laps,kelllevanemt6d1absafiasasutuses:
3) laps,kesjookva aastal.oktoobrikssaabkaheaastaseks.
(7) last€asutusiriihmadkomplekteeritakse
avaldustela€kumisejiirjekonas hiljematt30.juuniks
ja kinnitataksejuhataja knskkirjagahiljemalt 10. s€prembdks.Muudatuseriihma nimekiriades
kinnitabjuhaEja kiiskkirjaga.
(8) LapselasieELsutuss€
vastuvdhris€lsollnibjuhatajavanemagakohustuset?iitmis€lepingu.
(9) Vabadekohtadeolemasolulv6etaks€lapsivasrukogu aastakestel.
S 6.Vastuv6tuihotluse rrhuldrmsta jltmrne
(l) VastuvdtutDtlus j&ictakserahuldamata"
kui:
I ) vanemorljatnud t€aiekoha saamisest
etteniihtudajats aldsept€€rimata;
2) vanemajalapse€lukohtei ole rahvastikuregistriandmetelvald;
3) vanemalon vdlgnelusm6nesteisesvalla koolieelseslasteasutustes.
(2) Vastuv6tutotluse rahuldamatajiitmisest teavitataksevanematkirjalikult, tel€foni te€l v6i
vanernandusok,kule-postiteel.
S 7. Lrpd€ lrsh$utwse toomine
Lapselast€asut[ss€
vastuv6trniseltutlustab juhat ja vanemalelasteasutusse
vastuv6tuja sealt
veUaarvamis€
kord4 lasi€asutuse
kodukordaning informeeribvanematkuludest mis hdlmavad
vanemapoolt k€tava osameera

3. Fatrr

LA?SE LASTEASUTUSESTViLJAATVAMII'E
S & Lsp€elastE.3utus€stvllj..rrEire
(l) Lapselaste{sutusest
veljaarvamiseksesitlb van€mjuhatajaleavalduse.Avsldus esitatakse
hilj€maftnksnedal€nnelapselahkumistja s€llesme.gitakselaps€lasteasutusest
lahkumis€aeg.

(2) Lapselastrasutus€st
lahkumiselon vanemkohustatudlasumavanemaDooltkaetavaosakuni
yAljaarvamisokuupiievani.Leping topetatakse
lapselasteasutlLs€st
pamstkdikjde vanemapoolt
kaehvatehtlude tasumist.
(3) Juhulkui vlmemei ole tasunudvanemapoolt kaetavatosak he kuu jooksul maksetiihtajast,
juhataja vanematkirjalikult vdlglevusestning annabtaiiendava
teavitablasteasutuse
t?ihtajav6la
tasumiseks.
Kuliv6lg ei ole fiihtajaksfasutud,arvsbjuhalajaleps€lasteasutusest
velja.
(4) Laps arvatakselasleasutusenimekirjast viitja juhat4ia knskkirjaga ja tema andmed
kustuiatakse
jooksul alateslapsevaljaarvamis€
inibstlsleemist3 tdopSEva
kuupAevast.
(5) Koolikohusnrliku laps€ andmed,kelle vanemadei ole lasteasutuse
juhatajal€ esitanud
hiljemalt 3I . augustiksavaldustlapselasteasutus€st
vdljaarvamis€kohtav6i n6ustamiskomisioni
otsustkoolikohustus€
t:iitmis€edasil0kkamise
kohna,kustutatakse
infosiisteemist.
4. pcrttkk
LoPPSATTED
$ 9. MttrNe LeltetrLs trubtrEire
TwmistadakehEtuksTapaLinnavalitsuse22. novembri 1999mddmsnr 2,J-ast€ lasteasutusse
vastuvdtuja s€flltvaljaarvamisekord", l€htse Vallavalitsuse28. mai 2002meirus m 7 ..Laste
vastuvotuja veliaarvamisekord Lehtsevalla lasteasutustes,.
ja SaksiVallavalitsuseI l.augusti
2003miilirusnr 3 "Koolieglsess€lasteasutusse
lastevastuv6tuja sealtvaljaarvamisekord',.
S 10.Mllr|ls€.i6rstumire
Mearusjdustub l. septemb'ril2008.
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