
 

 

Rohelise Kooli töörühma koosolek 
02.11.2020 

 

Osalesid: Liina Savolainen, Siiri Alamaa, Roosika Kann, Kreete Rõõm, Eve Kirmjõe, Katrin 

Raaperi, Jaana Raimets. Puudus Anna Gretšenko. 

 

Päevakorrapunktid: 

● Septembri ja oktoobri tegevuste ülevaade. 

● Järgnevate kuude tegevuskava ja tähtajad.  
● Rohelise kooli noored. 

● Jooksvad küsimused 

 

● Septembri-oktoobri tegevused:  
1. Liikumine arendusmeeskonnas – 2 liiget lahkus ja 3 liitus.  Värbamine õpilaste seas ja 

kutsumine Rohelise kooli noorteks. 
2. Koosolekud arendusmeeskondadega ja Rohelise kooli noortega.  
3. Rohelise kooli noored valisid arendusmeeskondade (6) tegevused, milles soovivad kaasa 

lüüa. Seeläbi saavad Rohelise kooli noored panustada arendusmeeskondade töösse. 

Arendusmeeskondade konkreetsed tegevused/projektid toetavad omakorda Rohelise kooli 
õppeaasta teemasid. 

4. Keskkonnaküsitluse läbiviimine (kogu koolipere).  
5. Klasside või klassiastemete keskkonnateo väljakuulutamine ja keskkonnapõhimõtete 

kujundamine, mis lähtuvad Rohelise kooli üldistest keskkonnapõhimõtetest.  
6. Kiivrite kasutamise vaatlus 2 päeva. 
7. Joogijaama paigaldamine (koostöös Viimsi Haldusega). 

 

 

● Järgnevate kuude tegevuskava ja tähtajad, mille aluseks on: 
1. Kooli keskkonnaküsitluse kokkuvõte (ülevaate annab Liina). Küsitluses osales vaid 41% 

kooliperest! Võrreldes eelmise aastaga on tulemused mõnevõrra paremad, kuid siiski on 



 
jätkuvalt teemad, millega edasi tegeleda ja parendada. Võrreldes eelmise aastaga tuleb 

jalgsi kooli vähem lapsi. Kiivri kasutuses näitaja halvem. Helkuri kasutus veidi parem. 
Ülekäigurada, selle olemasolul,  kasutab vähem lapsi. Tulede kustutamine peale ruumist 
lahkumist halvema näitajaga. Salatite ning puu- ja juurviljade söömine vähenenud. Toitu 
visatakse rohkem ära. Õuest naastes käte pesemine ja kätepesu üldse on paremaks läinud, 

kuid siiski võiks näitaja oluliselt kõrgem olla. 
Keskkonnaküsitluse kokkuvõte lastevanematele – õpilastele avaldab Liina Stuudiumis. 
Ettepanek:  Liina saadab kokkuvõtte kommentaaridega arendusmeeskondale teadmiseks, et 

viimased saaksid võtta oma fookusteemad plaani ja tegevustesse. 
 

2. Kiivrite kasutamise seire tulemus (ülevaate annab Kreete). Kooli kodulehel ja facebookis on 
ülevaade avaldatud oktoobris.  Seire toimus 14.-15.10.2020. Kooli tuli jalg-, tõukerattaga ja 

rulaga 230 õpilast. Neist 213 õpilast kandsid kiivrit, so 92%. 17 õpilast oli ilma kiivrita, kellest 
1o liikus jalgrattaga, 4 rulaga ja 3 tõuksiga.  

 

3. Arendusmeeskondade tegevused ja klasside või klassiastmete keskkonnateod (ülevaate 

annab Liina). Tähtaeg oli 16. oktoober. Arendusmeeskonnad pole lisanud oma selle 
õppeaastaks planeeritud  ülekoolilisi sündmusi (kuupäeva või nädala täpsusega) Õppe- ja 

kasvatustööd toetavate sündmuste 2020/21. õppeaasta tabelisse. Klasside või klassiastmete 

keskkonnateod on esitanud 1. a, b; 2. a, b; 4.b, 5.b, 6.a, b, c ja väikeklassid.  
Ettepanek:  
1) Liina tuletab arendusmeeskondadele meelde ülekooliliste projektide/kampaaniate 

tähtaja määramise. 

2) Liina  jagab koondatud klasside keskkonnategude tabelit klassiõpetajatega. Koostatud 
tabeli järgi on arusaadav projekti põhimõte, lihtsam mõista ja sõnastada keskkonnategu 
ning seda toetavaid tegevusi.  

 

4. Rohelise kooli arendusmeeskonna tegevused:  

Novembris –  

Helkurite kampaania – üleskutse ja helkuripuu väljapanek 05.11.20. 
 
Tulede kustutamise ja el. säästmise kampaania – koosolek noortega 11.11.20 kell 8.15 ( 

Kreete ja Roosika).  Rohelise kooli noorte poolt läbiviidav vaatlus 12. – 13.11. Koolipere 
teavitamine vaatlustulemustest 16.11. Kampaania tegevused elektri säästmiseks 17.- 
04.12.20  

Ettepanek: Teha rühmaruumide vaheline võistlus ja kasutada muid teostatavaid ideid, 
mida pakutakse Rohelise kooli noorte poolt koosolekul. 



 
 
Rohelise kooli noorte logo kujundamise konkurss – novembri lõpuks. 

Ettepanek: Teha kirjalik üleskutse Rohelise kooli noorte seas, ei kutsu kokku. 

Detsembris –  

 Rohelise kooli noorte logo valimine – esimene nädal. 

Helkurite kasutamise vaatlus – noorte koosolek 07.12. Vaatlus paar päeva samal nädalal. 

Jaanuaris – veebruaris 

Paberi sorteerimise vaatlus. Kampaania tegevused täpsustamisel. 

Märtsis –  

Autoga kooli jm transport, ohutu liiklemine. Tõsta vanemate teadlikkust tervislikust 

eluviisist, sh liikumisest. Kampaania tegevused täpsustamisel. 

Aprillis –  

Kiivrite seire. Teavitus ja sõnum vanematele – nulltolerants – ohutus on kooliperele 

oluline. 

Juuni –  

Klasside ja/või klassiastmete keskkonnategude esitlemine 07.06.20 

 

● Rohelise kooli noored. 
Rohelise kooli noori on kokku 46 (4.-6. klasside õpilased). Koordineerimine ja 

suhtlemisliin paigas. Arendusmeeskonnad suhtlevad läbi Roosika ja Kreete. Kavandatud 
kohtumist Viimsi kooli Rohelise kooli noortega ei ole võimalik korraldada hüppeliselt 
kasvanud haigestumisnäitajate tõttu. 

Ettepanek: Kohtumine saab toimuda 2. poolaastal kui olukord muutub stabiilsemaks. 

 

● Järgmise koosolek 07.12.20 kell 14.30.  


