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1. Lasteaia sisehindamise aruande kooskõlastamine
KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku selgitusi sisehindamise aruande kohta.
Hoolekogu liikmed olid dokumendiga eelnevalt meili teel tutvunud.
OTSUS: kooskõlastada lasteaia sisehindamise aruanne.
2. Töötajate kollektiivpuhkus, lasteaia lahtiolek suvel
KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku ettepanekut kinnitada lasteaia kollektiivpuhkus
juulikuus. Kui keegi vajab sel ajal lasteaiakohta, siis tagatakse see Võru linna valvelasteaias.
Info pannakse lasteaia kodulehele.
OTSUS: kinnitada lasteaia kollektiivpuhkus 3.-31. juuli 2017.
3. Lasteaia sisekontrolli kokkuvõte
KUULATI: lasteaia direktori asetäitja Liia Laanekivi ülevaadet sisekontrolli tulemustest.
OTSUS: võtta info teadmiseks.

4. Muud küsimused
4.1. Koolibussi õhtune ring
Lasteaia direktor Kaie Tammik tutvustas probleemi, mis on tekkinud seoses asendusbussidega
(buss on varem kohal olnud, millest lapsevanemad ei ole teadlikud, bussijuht on lapsed
omapäi bussijaama ootama jätnud. Eelmisel päeval oli konkreetne näide, kuidas buss pidi
olema Osulas kell 16.45, aga lapsevanem helistas 16.36, et laps oli üksi bussi pealt tulnud ja
juba koju jõudnud.)
OTSUS: teavitada bussijuhte sõidugraafiku kellaaegadest ning eeskirjadest.
4.2. Lasteaia projektist
Lasteaia direktor Kaie Tammik andis infot, millises järgus on lasteaia projekteerimine. Hange
pole veel üles pandud, aga sellega tegeletakse. Probleeme võib tekkida seoses sellega, et ei
leita projekteerijat.
OTSUS: võtta info teadmiseks.
4.3. Toidupäeva maksumusest
Lasteaia direktori asetäitja Liia Laanekivi, kes koostab menüüd, selgitas vajadust tõsta
toidupäeva maksumust, et saaks mitmekesisemat toitu pakkuda (kvaliteetsemat kala, läätsesid,
erinevaid jahusid kasutada jm). Lisaks on paljude toiduainete hind tõusnud ning samuti on hea
lasta vahel lastel endal süüa teha (nt puuviljasalatit), mis aga läheb kallimaks.
OTSUS: teha Sõmerpalu Vallavalitsusele taotlus tõsta lasteaia toidupäeva maksumus seniselt
1.20lt 1.35ni alates 1. augustist 2017.
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