POLVA VALLAVALITSUS

MAARUS

Polva

15.03.2016 nr 2-2/3

Koolicclscsse lastcasutussc lastc vastuvotu
ja sealt valjaarvamise kord

Ma'aius kehtestatakse koolicelse lasteasutuse seaduse § 15 loike 4 alusel.

§1. Cldsatted
(1) Maarusega kehtestatakse Polva valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi kisteaed) lasle
vastuvotu ja sealt valjaarvamise kord (edaspidi kord)

(2) Lasteaeda voetakse pooleteise kuni seitsmeaastane laps, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri
(edaspidi register) andmelel on Polva vald, eelistades voimaluse korral Iapsi, kelle samas
elukohas elavate sama pere teised lapsed kaivad samas lasteaias.

(3) Vabade kohtade olemasolul voetakse lasteaeda laps, kelle elukoht registri andmetel ei ole
Polva vald, eelistades esmajaijekorras Polva vallas elavaid Iapsi, seejarel Polva vallas tootavate
vanemate Iapsi.

(4) Suveperioodiks kinnitab vallavalitsus valvelasteaia, kuhu voetakse laps vastu vanema
taotluse alusel.
§ 2. Taotluse esitamine

(1) Lasteaiakoha saamiseks esitab vanem Polva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)
vormikohase taotluse.

(2) Laps kantakse lasleaiakoha taotlejate ja'rjekorda, arvestades taotluse esitamise kuupaeva.
(3) Lapse, kelle elukoht taotluse esitamise hetkel ei ole registri andmetel Polva vallas,
elukohaandmete muutumisel registris Polva valla aadressile, loetakse taotluse esitamise
kuupaevaks elukohaandmete muutumise kuupaev.

(4) Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse valvelasteaia direktorile
hiljemalt 15. mail.

(5) Arvestust lasteaiakoha taotluste iile peab vallavalitsus.

§ 3. Lasteaeda vastuvotmine ja riihmade komplektcerimine

(1) Vallavalitsus edastab taotluste alusef koostatud esialgse nimekirja lasteaia direktorile

hiljemalt 15. martsil.

(2) Lapse lasteaeda vastuvotmise otsustab direktor kaskkirjaga.

(3) Lasteaia direktor teavitab vanemat lasteaiakoha saamise otsusest taotluses mireitud
kontaktidel hiljemalt 31. mail.

(4) Lasteaia direktor solmib vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu.

(5) Vabade kohtade olemasolul voetakse Iapsi lasteaeda vastu oppeaasta kestel. Vabade kohtade
puudumisel jaab laps koha taotlejate jarjekorda.

(6) Lapse lasteaeda vasluvotmisel informeerib vanem kirjalikult lasteaia direktorit lapse

terviseseisundist tulcnevatest eritingimustest, esitades vastavad dokumendid.

(7) Lapse lasteaeda vastuvotmisel kohustub vanem tasuma igakuiselt lasteaia kohatasu ia
toiduraha esitatud arve alusel.

(8) Kui lapsel on ajutisell vajadus lasteaia koha jarele, voib lasteaed luua soovijale voimaluse
saada osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps voib saada kuni pooleks ajaks lasteaia
lahtioleku ajast oppelegevusest osavotuks. Osaajaliste laste arv tthes riihmas voib olla kuni kaks
last. Osaajalise koha eest tasub vanem lasteaia kohalasu taies ulatuses.
(9) Riihmad uueks oppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 31. augustil.
(10) Valvelasteaias komplekteeritakse riihmad vanemate poolt oigeaegselt esitatud vormikohaste
taotluste alusel.
§ 4. Lasteaiast valjaarvamine

(1) Lapse lasteaiast valjaarvamiseks esitab vanem taotluse lasteaia direktorile.
(2) Taotlus esitatakse hiljemalt viis toopaeva enne lahkumist ja selles margitakse lapse lasteaiast
lahkumise kuupaev.

(3) Laps arvatakse lasteaiast valja lasteaia direktori kaskkirjaga:
1) vanema taotluse alusel;

2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust;
3) lepingu loppemisel;

4) lapse etteteatamata puudumise korral ule iihe kuu;

5) volgnevuse tekkimisel tile kahe kuu kui vanem ei ole teavitanud lasteaia direktorit tekkinud

makseraskustest.

(4) Lapse lasteaiast valjaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:

1) toiduraha lasteaias viibitud paevade eest kuni lapse lasteaiast valjaarvamise paevani;
2) kohatasu terve kuu eest, soltumata lapse lasteaias viibimise paevade arvust valjaarvamise
kuul.

§ 5. Dokumcndivormidc kinnitamine

Maaruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.
§ 6. Rakendussatted

(1) Polva Vallavalitsuse 16. aprilli 2014. a maarus nr 2-2/8 "Polva valla koolieelsetesse
lasteasutustesse laste vastuvotu ja sealt valjaarvamise kord" tunnistatakse kehtetuks.
(2) Maarus joustub 2016. aasta 1, aprillil.
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