Lasteaed

Teie 11.06.2019 nr
Meie 14.06.2019 nr 7-5/190806/1903068

Puhkeaeg lasteaias

Lugupeetud [ ]
Lapsevanem soovis õiguskantsleri hinnangut laseaia puhkeaja korraldusele. Vanema selgituste
kohaselt ei võimaldata tema nelja-aastasele lapsele lõunauinaku asemel muud vaikset tegevust.
Leian, et lasteaia puhkeaja korraldus ei arvesta lapse õigusega päevase uinaku asemel vaikselt
tegutseda, sest laps peab puhkeajal olema voodis, kuigi ta ei soovi magada.
Alates neljandast eluaastast peab lapsel olema võimalik valida lasteaias puhkeajal uinaku ja muu
vaikse tegevuse vahel (sotsiaalministri 24.09.2010 määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded
koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ (edaspidi määrus) § 14 lg 4).
Lasteaia kodukorra punkti 12.3 kohaselt peab puhkeajal laste juures olema täiskasvanu. Seega
peab õpetaja vaatama nii magavate kui ka vaikselt tegutsevate laste järele. Lubasite teha lasteaia
töökorralduses muudatusi, kui lasteaias on rohkem lapsi, kes ei soovi lõuna ajal magada. Peate
siiski arvestama ka ühe lapse õigustega.
Teie selgituste kohaselt võivad lapsed valida magamise asemel ka muu vaikse tegevuse. Kui laps
ei soovi magada, leitakse koostöös vanemaga lahendus. Väitsite, et kuna avaldaja laps jääb
voodis olles magama, võib järeldada, et laps siiski vajab päevast und. Avaldaja on selgitanud, et
tema laps ei taha päeval magada (laps jääb magama pärast tund aega voodis olemist) ja päevane
uinak rikub lapse õhtust unerütmi.
Kui vanem soovib, et tema laps saaks uinaku asemel midagi vaikselt teha (näiteks vaadata
raamatut, joonistada), siis peab lasteaed seda lubama. Niisuguse võimaluse peab lapsele andma
ka juhul, kui seda on ruumipuudust arvestades keerukas korraldada. Loomulikult peab laps sel
ajal tegutsema vaikselt, nii et ta teisi ei segaks. Kõigil lastel on õigus puhkeajale. Vaikselt voodis
lebamise kohustus ei anna lapsele võimalust valida muud vaikset tegevust. Selline nõue ei
arvesta lapse heaoluga.
Lasteaed peab vanematega koostööd tegema (määruse § 4). Vanemate selgitused aitavad
õpetajatel lapse vajadusi paremini mõista ja arvestada ning see suurendab lapse heaolu. Uneajal
muu tegevuse valikut ei pea otseselt põhjendama. Samas tuleb vanemal teha lasteaiaga koostööd,
et mitte kahjustada lapse heaolu ja tervist. Teie selgituste kohaselt on puhkeaja küsimust arutatud
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ka lasteaia hoolekogu ja rühma vanemate koosolekul. Hoolekogu või rühma vanemad ei saa aga
hinnata, kas lapsed peavad lasteaias puhkeajal magama või mitte. Seda tuleb otsustada lasteaia ja
lapsevanema koostöös iga lapse kohta eraldi.
Palun arvestage edaspidi puhkeaja korraldamisel lapse õigusega uinaku asemel vaikselt
tegutseda.
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