
Kinnitatud MTÜ Meie Mängurühm 

  

WALDORFLASTEAED MEIE MÄNGURÜHM  

 

PÕHIKIRI 

 

1. Üldsätted 

1.1. Lasteasutuse nimi on Meie Mängurühm.  

1.2. Lasteaia pidaja on MTÜ Meie Mängurühm (edaspidi MM). 

1.3. Lasteaia asukoht on Teguri 35a, Tartu. 

1.4. Lasteaia õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel. 

1.5. Lisaks käesolevale põhikirjale lähtub lasteaed oma tegevuses MM põhikirjast, 
lasteaiale väljastatud koolitusloast, erakooliseadusest, koolieelse lasteasutuse 
seadusest ja teistest lasteaia tegevust puudutavatest õigusaktidest. 

2. Lasteaia liik ja struktuur 

2.1. Lasteaed on koolieelne eralasteasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele 
päevahoidu ning waldorfpedagoogikast lähtuva alushariduse omandamist. 

2.2. Lasteaia koosseisus on kaks liitrühma.  

3. Õppe- ja kasvatuskorraldus 

3.1. Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mille 
koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja 
waldorfpedagoogika põhimõtetest. 

3.2. Lasteaial on tegevus-, päeva- ja nädalakava, millised koostab kolleegium, lähtudes 
koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, waldorfpedagoogika põhimõtetest, 
koolieelse lasteasutuse tervisekaitsenõuetest ja lasteaia õppekavast.  

3.3. Lasteaia õppeaasta algab 01. septembril ja lõpeb 31. augustil. Õppeaastas on kaks 
vaheaega: jõuluvaheaeg detsembris-jaanuaris ning suvevaheaeg juulis. 

3.4. Lasteaia lahtioleku aja määrab lasteaia juhatus. 

3.5. Lasteaia töökorralduse osaks on koostöö lastevanematega. Koostöö toimub isiklike 
kohtumiste ja tagasiside jagamisena õpetajate ja lapsevanemate vahel ning 
üldkoosolekutena, mis toimuvad vähemalt kaks korda aastas.  

4. Lapse lasteaeda vastuvõtmise, väljaarvamise ja lasteaia lõpetamise kord 

4.1. Lapse eelregistreerimine lasteaeda toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. 
Lasteaiakohta sooviv laps registreeritakse, vabade kohtade tekkimisel võetakse 
lapsevanemaga ühendust. 

4.2. Lapse vastuvõtmise lasteaeda otsustab kolleegium lapsevanema kirjaliku avalduse, 
registreerimise järjekorra ja lapsevanemaga peetava vestluse alusel. Eelistatud on 
lapsed, kelle õed-vennad käivad samas lasteaias. Kolleegiumil on õigus lapse 
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vastuvõtmist edasi lükata ja võtta vabale kohale ootejärjekorras tagapool olev laps, 
kui laps on noorem kui kolm või on vajadus vaba kohaga rühmas tagada sooline või 
vanuseline tasakaal.  

4.3. Lapse vastuvõtmisel lasteaeda sõlmitakse MM ja lapsevanema vahel lasteaia 
õppemaksu leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Lepinguga 
kohustub lasteaed andma lapsele õppekavale vastavat haridust ning lapsevanem 
kohustub järgima MM õigusakte ning maksma õppemaksu. 

4.4. Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja: 

4.4.1. Seoses kooliminekuga. 

4.4.2. Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel etteteatamisega 30 kalendripäeva. 

4.4.3. Kolleegiumi põhjendatud otsuse alusel: 

4.4.3.1. Kui ilmnevad lapse käitumise ja terviseriskid, mis mõjutavad lasteaia 
töökorraldust ning lapsevanem keeldub koostööst lasteaiaga ja 
vastutuse võtmisest.  

4.4.3.2. Kui ilmneb, et lasteaed ei suuda lapsele pakkuda sobivat 
arengukeskkonda.  

4.4.4. Lasteaia pidajal on õigus lasteaia õppemaksu leping öelda erakorraliselt 
üles ka juhul, kui lapsevanem ei täida lepingust  tulenevaid kohustusi 
nõuetekohaselt. Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks piisab lasteaia 
pidaja poolt kirjaliku ülesütlemisavalduse saatmisest lepingus näidatud 
lapsevanema aadressile. 

4.4.5. Lasteaia pidajal on õigus ilma etteteatamistähtaegu järgimata lasteaia 
õppemaksu leping ühepoolselt katkestada ja keelduda lepingust tulenevate 
kohustuste täitmisest juhul, kui lapsevanemal on tekkinud lasteaia pidaja 
ees võlgnevus, mille maksetähtpäevast on möödunud vähemalt kaks kuud. 

4.5. Lapse Lasteaiast väljaarvamise korral väljastab lasteaed vastavalt vajadusele lapse 
arengukaardi või koolivalmiduse kaardi.  

4.6. Lasteaed loetakse lõpetatuks peale õppekava läbimist. 

5. Laste ja vanemate õigused ning kohustused 

5.1. Lastel on lasteaias õigus elutervele keskkonnale ja päevakavale, arengut toetavatele 
tegevustele ning õpetajate igakülgsele abile ja toetusele. 

5.2. Vanematel on õigus:  

5.2.1. Eeldada vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arendamiseks ja 
kasvatamiseks, aidates ise kaasa lasteaia keskkonna hoidmisel ja 
arendamisel; 

5.2.2. Tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia 
töökorralduse kohta; 

5.2.3. Kasvatamist, õpetamist jm, puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda 
õpetajate kolleegiumi ja lasteaia juhatuse poole; 
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5.3. Lapsevanemad on kohustatud: 

5.3.1. Tasuma õppemaksu ja hüvitama lapse toitlustuskulud. 

5.3.2. Tooma lasteaeda terve ja puhta lapse. 

5.3.3. Täitma lasteaia kodukorda. 

6. Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

6.1. Õpetajad ja lasteaia teised töötajad võetakse tööle töölepingu, töövõtulepingu vm 
lepingu alusel, mille sõlmib MM juhatus lasteaia juhataja/ettepanekul. 

6.2. Personali koosseisu ja palgad määrab MM juhatus eelarvelise töötasu summa 
piires.  

6.3. Õpetajate ja töötajate õigused ning kohustused määratakse kindlaks nendega 
sõlmitavate töölepingute, ametijuhendite, töökorralduse reeglite ja MM juhatuse 
otsustega. 

6.4. Õpetajad järgivad oma pedagoogilises tegevuses waldorfpedagoogika metoodikat 
ning täiendavad end erialaselt, lähtuvalt lasteaia võimalustest. Õpetajad osalevad 
üldises lasteaiaelu korraldamises ja kolleegiumi töös. 

6.5. Õpetajatel ja töötajatel on konfidentsiaalsuskohustus lapsi ja peresid puudutava 
isikliku teabe osas. 

6.6. Õpetajad on kohustatud andma teavet kohalikule sotsiaal- või eestkoste organile, 
kui on kahtlus, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on 
kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. 

6.7. Õpetajad loovad tingimused laste kasvatamiseks, õpetamiseks ja arendamiseks 
vastastikusel lugupidamisel põhinevas koostöös laste ja lastevanematega ning 
nõustavad lapsevanemaid pedagoogilistes küsimustes. 

6.8. Õpetajad tagavad kehtiva õppe-, tegevus- ja päevakava järgimise ja täitmise. 

6.9. Töötajad tagavad õppe- ja kasvatusasutuse majandusliku teenindamise, õpetajate 
abistamise ja häireteta töö ja laste tervisliku toitlustamise. 

6.10. Õpetajad ja töötajad tagavad MM vara säilimise ja selle taastamise ja täiendamise 
ning jälgivad lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse ja 
tuleohutuse vahendite korrasolekut, edastavad rikkumiste või puuduste korral 
informatsiooni MM  juhatusele ja rakendavad ise abinõusid MM huvide kaitseks ja 
võimaliku kahju ärahoidmiseks või selle vältimiseks. 

6.11. Töötajal on õigus: 

6.11.1. Töötajal on õigus keelduda osaliselt või täielikult töö tegemisest eelkõige juhul, 
kui: 

6.11.1.1. ta kasutab puhkust; 

6.11.1.2. ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses; 

6.11.1.3. ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid; 

6.11.1.4. ta osaleb streigis; 
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6.11.1.5. ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb 
õppekogunemisel; 

6.11.1.6. tal on muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses ettenähtud 
põhjus. 

6.11.2. nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid 
töötingimusi ning ühis- ja isikukaitsevahendeid; 

6.11.3. saada teavet töökeskkonna ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi 
tulemustest, tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest, 
tervisekontrolli tulemustest ja tööinspektori ettekirjutusest tööandjale; 

6.11.4. tõsise, ähvardava või vältimatu õnnetusohu korral peatada töö ning 
lahkuda oma töökohalt või ohtlikult alalt; 

6.11.5. keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste 
isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades 
sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule; 

6.11.6. saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist vastavalt Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud korrale; 

6.11.7. saada puhkust vastavalt töölepingus ning seaduses kehtestatud korrale; 

6.11.8. katkestada või edasi lükata puhkus olulistel isiklikel põhjustel, eelkõige 
haiguse ning rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu. Töötaja peab teavitama 
tööandjat puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel. 
Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast 
puhkuse kasutamist takistanud asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel 
muul ajal; 

6.11.9. töötajale tuleb maksta puhkusetasu täies ulatuses hiljemalt eelviimasel 
tööpäeval enne puhkuse algust. Pooled võivad kokku leppida teistsuguses 
puhkusetasu maksmise ajas, mis ei tohi olla hilisem kui esimene palgapäev 
pärastpuhkust. 

6.11.10. töötajal on koolitustel osalemiseks õigus saada õppepuhkust kuni 30 
kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Taseme- ja tööalase koolituse eest 
maksab tööandja töötajale keskmist kalendripäevatasu 20 kalendripäeva 
eest. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse töötajale täiendavalt 
õppepuhkust 15 kalendripäeva. Selle eest makstakse töötajale töötasu 
alammääras; 

6.11.11. nõuda tööandjalt arsti otsuse alusel enda üleviimist ajutiselt või alaliselt 
teisele tööle või oma töötingimuste ajutist kergendamist; 

6.11.12. pöörduda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete, töötajate 
usaldusisiku ja asukohajärgse tööinspektori poole, kui tema arvates 
tööandja poolt rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga 
töökeskkonna ohutust. 

6.12. Töötaja on kohustatud:  
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6.12.1. osalema koolituses tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks (juhul, kui 
tööandja koolitust pakub ja hüvitab kulutused);  

6.12.2. osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja tööohutuse 
nõudeid; 

6.12.3. järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust; 

6.12.4. läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale; 

6.12.5. kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid töökorras; 

6.12.6. tagama vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele, et tema töö ei 
ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda; 

6.12.7. kohe teatama tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule 
ohtlikust olukorrast, tööõnnetusest, samuti tema enda tervisehäirest; 

6.12.8. täitma tööandja, töökeskkonnaspetsialisti, töötervishoiuarsti, tööinspektori 
ja töökeskkonnavoliniku töötervishoiu- ja tööohutusalase korralduse. 

6.13. Töötajal on keelatud töötada alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või 
psühhotroopse aine olulise mõju all. 

6.14. Töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalased kohustused ei vabasta tööandjat 
asjaomasest vastutusest. 

7. Lasteaia juhataja pädevus, ülesanded, määramise ja tagasikutsumise kord ning 
volituste kestus 

7.1. Juhataja pädevus: 

7.1.1. Lasteaeda juhib ja esindab juhataja, järgides lasteaia pidaja ja lasteaia 
nõukogu seaduslikke korraldusi. 

7.1.2. Juhataja hoolitseb lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite 
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

7.2. Juhataja ülesannetest on: 

7.2.1. esitada lasteaia nõukogule kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli arendus- ja 
õppetegevusest, majanduslikust seisundist ning teavitada viivituseta 
lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani 
tehtud ettekirjutus(t)est; 

7.2.2. korraldada ja kontrollida lasteaia arengukava täitmist ning esitada lasteaia 
nõukogule igaaastane lasteaia arengukava täitmise ülevaade; 

7.2.3. korraldada ja kontrollida lasteaia õppekava täitmist; 

7.2.4. koostada eelarve projekt ja esitada lasteaia eelarvevahendite kasutamise 
aruanne lasteaia nõukogule; 

7.2.5. kinnitada lasteaia päeva- ja nädalakava; 
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7.2.6. koostöös kolleegiumiga koostada lasteaia kodukord ja esitada see 
kinnitamiseks nõukogule; 

7.2.7. vajadusel teha ettepanek laste arvu muutmiseks rühmas; 

7.2.8. organiseerida pedagoogilist tööd lastevanematega; 

7.2.9. teha juhatusele ettepanekuid õpetajate tööle võtmiseks ja töölt 
vabastamiseks; 

7.2.10. kutsuda kokku lastevanemate üldkoosolek; 

7.2.11. esindada lasteaeda lasteaia õppetööga seonduvates küsimustes; 

7.2.12. täita muid seadusest, selle alusel antud õigusaktidest, töölepingust ja 
ametijuhendist tulenevaid ülesandeid. 

7.3. Oma otsused vormistab juhataja käskkirjaga.  

7.4. Juhataja määramise ja tagasikutsumise kord ning volituste kestus 

7.4.1. Juhataja määrab ametisse ja kutsub tagasi lasteaia pidaja. 

7.4.2. Lasteaia pidaja sõlmib juhatajaga tähtajatu töölepingu õigusaktides 
sätestatud korras. 

8. Lasteaia nõukogu pädevus ja ülesanded, liikmete määramise ja tagasikutsumise kord 
ning volituste kestus 

8.1. Lasteaia nõukogu pädevus 

8.1.1. Lasteaia nõukogu on lasteaia kollegiaalne kogu, mille töö eesmärgiks on 
lasteaia juhtimise toetamine nõuandva organina lasteaia juhatajale ja MM 
juhatusele. 

8.2. Lasteaia nõukogu ülesanneteks on: 

8.2.1. esitab MM-ile kinnitamiseks lasteaia põhikirja, arengukava ja õppekava 
muutmisettepanekud; 

8.2.2. juhataja iga-aastase arengukava täitmise ja töö ülevaate ärakuulamine; 

8.2.3. kuulab ära lasteaia juhataja ülevaate lasteaia eelarve, ühingu 
majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta; 

8.2.4. ettepanekute tegemine lasteaia pidajale ja lasteaia juhatajale 
õppekasvatusprotsessi arendamiseks; 

8.2.5. osaleb lasteaia finantsmajanduslike ülesannete täitmisel, lasteaia 
arengukava koostamisel ja täiendamisel; 

8.2.6. seisukoha andmine teistes küsimustes, käesoleva põhikirja või õigusaktide 
alusel. 

8.3. Lasteaia nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, volituste kestus 
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8.3.1. Lasteaia pidaja määrab, kinnitab ja kutsub tagasi lasteaia nõukogu liikmed. 

8.3.2. Ettepaneku liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks saavad teha lasteaia 
nõukogu esimees ning liikme esitanud kolleegium, lastevanemate 
üldkoosolek, pidaja. 

8.3.3. Lasteaia pidaja kinnitab lasteaia nõukogu koosseisu õppeaasta alguses kuni         
kaheks aastaks 3–5-liikmelisena. 

8.4. Lasteaia nõukogu koosseisu kuuluvad: 

8.4.1. lasteaia juhataja; 

8.4.2. kuni kaks pedagoogide esindajat (esitab kolleegium); 

8.4.3. kaks lastevanemate esindajat (esitab lasteaia üldkoosolek); 

8.4.4. üks lasteaia pidaja esindaja. 

8.5. Lasteaia nõukogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. 

8.6. Korraline nõukogu koosolek kutsutakse kokku nõukogu liikme poolt vähemalt kaks 
korda aastas, toimumise päev ja päevakord teatatakse nõukogu liikmetele vähemalt 
7 päeva ette. 

8.7. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. 

8.8. Erakorraline nõukogu koosolek kutsutakse kokku nõukogu liikme poolt vastavalt 
vajadusele. 

8.9. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb üle poole nõukogu liikmetest. 

8.10. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl. 

8.11. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt anti üle poole koosolekul 
osalenud liikmete häältest. 

9. Lasteaia kolleegiumi koosseis ja ülesanded 

9.1. Lasteaia pedagoogilise töö korraldamist juhib ja kannab selle eest vastutust 
õpetajate nõukogu e. kolleegium.  

9.2. Kolleegiumi koosolekud toimuvad kogu õppeperioodi vältel regulaarselt, kuid mitte 
harvem kui kord kuus.  

9.3. Kolleegium võib moodustada töögruppe, samuti kaasata eksperte ja nõustajaid 
erinevate pedagoogiliste probleemide lahendamiseks.  

9.4. Kolleegiumi liikmed on lasteaia õpetajad ja lasteaia juhataja. Vajadusel kaasatakse 
kolleegiumi töösse teised lasteaia töötajad. 

9.5. Kolleegiumi töös osalemine kuulub õpetajate töökohustuste hulka. Kolleegiumi 
liikme volitused algavad töölepingu sõlmimisega ja lõpevad selle lõpetamisega.  
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10. Õppemaksu kehtestamise ja tasumise kord 

10.1. MTÜ juhatus kinnitab õppemaksu suuruse ja tasumise korra, teatades õppemaksu 
suuruse muutusest vanematele ette vähemalt 30 päeva. Lasteaia õppemaks 
moodustab kuni 15% alampalga määrast.  

10.2. Lisaks õppemaksule tasub lapsevanem toiduraha. Õppemaksu ja toiduraha 
tasumine toimub MM ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu alusel.  

10.3. MM ei vabasta õppemaksust, ei tee õppemaksusoodustusi ega maksa õppetoetusi.  

11. Lasteaia vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

11.1. Lasteaia vara kuulub MTÜle MM. 

11.2. Lasteaia vara moodustavad sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud seadmed, 
inventar ja muu vara.  

11.3. Lasteaia eelarve tuludeks on: 

11.3.1. õppemaks; 

11.3.2. kohalike omavalitsuste eraldised kohamaksuna; 

11.3.3. juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused; 

11.3.4. muud laekumised.  

11.4. Lasteaia eelarve koostab ja kinnitab MM juhatus. 

12. Põhikirja muutmise ja lasteaia tegevuse lõpetamise kord 

12.1. Lasteaia põhikirja muudatused kinnitab MM üldkoosolek.  

12.2. Lasteaia tegevus lõpetatakse õigusaktides ette nähtud alustel ja korras MM 
üldkoosoleku otsusel, kui selle poolt hääletab kolm neljandikku üldkoosolekul 
osalenud MM liikmetest. 

12.3. Lasteaia tegevus lõpetatakse pärast jooksva õppeaasta lõppu ning sellest teatatakse 
lastevanematele, õpetajatele ja teistele töötajatele, kohalikele haridusorganitele ja 
Haridus- ja Teadusministeeriumile ette vähemalt neli kuud. 
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