
Rohelise Kooli töörühma koosolek

28.05.2021

Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Eve Kirmjõe, Siiri Alamaa, Kreete

Rõõm ja Roosika Kann. Puudus: Anna Gretšenko.

Päevakorrapunktid:

1. 07.06 keskkonnapäeva ettevalmistavad tegevused.

2. RK noorte uue õppeaasta tutvumisürituse ettevalmistamine.

3. Rohelise kooli arendusmeeskonna kogemusüritus juunis.

4. Arendusmeeskondade arenduspäev.

5. Rohelise lipu tunnustusüritus.

Otsused:

● Rohelise lipu 2021 vahearuanne on saanud positiivse tulemuse ja heaks kiidetud. Tänati

aktiivse ja süstemaatilise tegevuse eest ning Eesti koordinaator Tartu loodusmajast

soovib meid edaspidi külastada. Ainus märkamine ja ettepanek on ressursikulude osas.

Soovitan hakata jälgima ka jäätmete äravedu - ehk õnnestub jäätmeteket vaikselt vähendama

hakata. Samuti võiks vaatluse alla võtta paberi kasutamise - koopiapaberid (kas õnnestub ajas

vähendada või on juba optimaalseim kasutus saavutatud) ja pehmepaber, nt käterätid.

Ettepanek: 04.06 toimub Tartu Loodusmaja poolt korraldatud tunnustusüritusest

(veebis) kell 11-13. Koolipere teavitamise Rohelise lipu vahearuande kinnitamisest teeb

Liina.

● Eelseisvate tegevuste kavandamine



1. 07.06 kavandatud kooli Keskkonnapäeva toimumise kohta saatnud konkreetse kava

kõigile teadmiseks. Praegu laekunud 2 plakatit ja 31.05 peaks laekuma 9 klassi tööd.

Alates 01.06 toimub huvipakkuvama töö selgitamiseks hääletamine kuni 04.06, sildid ja

hääletuskast saab selleks Liina poolt seatud. Kell 14.30 loeb RK meeskond

hääletustulemused kokku.

07.06 hommikul kell 8.00 viib RK meeskond kõik aatriumis kogunenud tööd välja ja

riputab nö näituse kooliaia külge/kehva ilma korral koolimaja esise varikatuse alla. Tööde

avalik esitlus kuni 11.06. Kreete korraldab kinnitusvahendid.

10.06 tunnustatakse kõige rohkem hääli saanud keskkonnateo esitlust (plakatit) kooli

üldisel tunnustusüritusel.

Sama ürituse raames tunnustada ja anda üle rändauhind korpusele, kes on kõige

tublimalt tulesid kustutas (võtame arvesse 1.-4. klassi korpuseid, sest 5.-6. klass viibis

väga palju distantsõppel ega saanud aktsioonis piisavalt pikalt osaleda) .

Katrin teeb selleks ajaks Liinale statistika kokkuvõtte. Jaana räägib Priiduga rändauhinna

valmistamisest.

Ettepanek: Praegu on märkimata 1.re, 1.b, 3.b, Anu, Airi, Margiti ja Karolia Helia õpilaste

tegevused. Eve ja Kreete suhtlevad paralleelklasside juhatajatega. Eve klass jääb prügi

liigiti sorteerimise hindajaks. Kaasata Raido ettevalmistuse ja lõpetamise etappi (naelad

plakatite kinnitamiseks ja 5 pappkasti liigiti prügi sorteerimiseks).

2. Arendusmeeskonna kogemusüritus toimub augustis, sest võivad liituda uued liikmed

peale 15.06 toimuvat arendusmeeskondade päeva. Kuupäev, mis kõigile sobib, selgub

jooksvalt.

Ettepanek: Külastada  jalgratastel Rohuneemel asuvat RMK külastuskeskust ja pidada

seal piknik ning uue õppeaasta avakoosolek.

3. RK noorte uue õppeaasta tutvumisürituse ettevalmistamisega alustame augustis.

Ettepanek: Võtta antud teema uue õppeaasta avakoosoleku päevakorrapunkti.

4. Arendusmeeskondade päev toimub 15.06. Selle raames teeb Jaana PowerPoint

esitlusena lühikokkuvõtte meeskonna ettevõtmistest. Ettekandes tuleb välja tuua ka

meeskonna plaanid ja kaugem eesmärk, kuhu võiks arengukavaperioodi lõpuks (aasta

2024) välja jõuda. Seejärel toimub ideede ja ettepanekute kogumine kõigilt kolleegidelt

arendusmeeskondade edasise töö kavandamiseks. Päeva eesmärk on muuhulgas

innustada kolleege sügisel meeskonnaga ühinema.



Ettepanek: Meeskonnapildi esitluse jaoks teeme 7. juuni hommikul. Jaana räägib

Priiduga.

● Järgmine arendusmeekonna koostöö toimub 15.06 arendusmeeskondade päeval kell

9.00 - 12.00.


