Mäksa Vallavalitsuse 14.01.2014 määrus nr 1
„Melliste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“
Lisa 2
Lasteaiakoha kasutamise
leping nr. ____________
Mellistes

„ ______ ” ______________ 201__a.

Mäksa vald, mida esindab Melliste Algkool-Lasteaia (MAL) direktor _______________________
ühelt poolt
ja lapse seaduslik esindaja (edaspidi: lapsevanem) _____________________________ teiselt poolt
(ees- ja perekonnanimi)

leppisid kokku alljärgnevas:
OBJEKT
1. Käesoleva lepinguga sätestatakse __________________________________________________
(lapse ees-ja perekonnanimi)

__________________________________________________________________________________
(isikukood)

(elukoht)

lasteaiakoha kasutamine Melliste Algkool-Lasteaias, asukohaga Mäksa vald, Melliste küla.
2. Pooled juhinduvad käesolevast lepingust, koolieelsete lasteasutuste seadusest, Mäksa Vallavolikogu
ja Mäksa Vallavalitsuse poolt vastu võetud ning MAL-i puudutavatest õigusaktidest, MAL-i
põhimäärusest, lasteaia õppekavast ja kodukorrast.
POOLTE ÕIGUSED
3. Lapsevanemal on õigus:
3.1 tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava jälgides;
3.2 nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa
nende tingimuste kujundamisele;
3.3 tutvuda lapse päevakavaga;
3.4 saada teavet Melliste Algkool-Lasteaia tegevuse kohta.
4. Lasteaial on õigus:
4.1 nõuda lapsevanemalt lasteaia õppekava ja kodukorra järgimist, lapse tervisekaitse nõuete täitmist;
4.2 nõuda lapse haigeksjäämisest või muul põhjusel lasteaiast puudumisest esimesel võimalusel teatamist.
4.3 lepingutingimuste rikkumisel või võlgnevuse korral üle kahe kuu arvatakse laps lasteaiast välja.
POOLTE KOHUSTUSED
5. Lapsevanem kohustub:
5.1 tooma lapse lasteaeda alates „ _______ ” _________________ 201 ___ a.
5.2 tasuma õigeaegselt õppetasu ja toidukulu vastavalt Mäksa Vallavalitsuse esitatud arvetele;
5.3 teatama ette lapse puudumajäämisest;
5.4 mitte tooma lasteaeda haiget last;
5.5 teatama nakkushaigusest, vältimaks nakkushaiguste levikut;
5.6 teatama lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest 5 tööpäeva ette;
5.7 pidama kinni lasteaia kodukorrast.

6. Lasteaed kohustub:
6.1 hoidma ja tugevdama lapse tervist;
6.2 looma arengusoodsad tingimused lapse ealisest, soolisest ja individuaalsest iseärasustest lähtuvalt;
6.3 lapsevanemale õppetasu ja toidukulu arve esitab Mäksa Vallavalitsus hiljemalt järgmise kuu 20.
kuupäevaks. Lapse toidukulu arvestamisel võetakse aluseks tema toidukordade arv lasteaias ja nende
maksumus kuus. Lapse lasteaiast puudumisel õppetasu ümberarvestamist ei tehta. Õppetasu juuli kuu
eest ei võeta.
LÕPPSÄTTED
7. Leping on koostatud kolmes eksemplaris, millest üks jääb MAL-ile, teine lapsevanemale ja kolmas
Mäksa Vallavalitsusele.
8. Leping lõpeb lapse lasteaiast väljaarvamisel. Lepingut on võimalik lõpetada pooltevahelisel
kokkuleppel ennetähtaegselt ja see vormistatakse käesoleva lepingu lisana. Lepingu võib lõpetada
ühepoolselt, kui teine pool rikub lepingu tingimusi.
Melliste Algkool-Lasteaia direktor
_______________________
Tel. 7 411521
E-post:_____________________
MAL, Melliste, Mäksa vald
62318 Tartumaa

Lapsevanem
__________________________
tel. _____________________________________
E-posti aadress ___________________________
Elukoha aadress___________________________

Lisa 1:
Annan nõusoleku avalikustada lapse nimi, fotosid lapsest, kus ta osaleb lasteaia tegemistes ja lapse
töid lasteaia veebilehel, stendidel ja kohalikus ajalehes.
jah

ei

_________________

__________________________________

(kuupäev)

(allkiri)

Lisa 2:
LEPINGU LÕPETAMINE
9. Lepingu lõpetamise alus ______________________________________________________
10. Lepingu lõpetamise kuupäev __________________________________________________

Melliste Algkool-Lasteaia
direktor

___________________________

Lapsevanem

_________________________________

