
Rohelise Kooli töörühma koosolek

30.08.2021

Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Eve Kirmjõe, Kreete Rõõm, Mare

Müürsepp, Kristiina Vigla ja Kaire Rikolas. Puudusid: Siiri Alamaa, Roosika Kann, Anna

Gretšenko.

Päevakorrapunktid:

1. Arengumeeskonna koosseisu muutus, liikmelisuse tingimused ja ootused
meeskonnatöös.

2. Uue õppeaasta fookusteemad ja tegevuskava.

3. Septembri tegevused.

4. Rohelise kooli noored uuel õppeaastal.

Otsused:

● Rohelise kooli arendusmeeskonnaga liitusid uue õppeaasta algul 6. b klassijuhataja Mare

Müürsepp, 2. s klassijuhataja Kristiina Vigla, abiõpetaja Kaire Rikolas.

Uute liikmete ühinemine andis muuhulgas põhjuse arutada liikmelisuse tingimusi ja

liikmete panustamist ning ootusi arendustegevuses.

Ettepanek: Otsustati, et arendusmeeskonna liikmelt oodatakse ja eeldatakse sisulist

tegevust meeskonna töös, sh osalemist koosolekutel ja projektides vähemal 80%

ulatuses õppeaasta jooksul.

● Aasta tegevuskava koostamist arutatakse põhjalikumalt järgmisel koosolekul. Aasta

tegevuskava aluseks võtab meeskond tänavu kohe kasutusele Rohelise lipu aruande

vormi, mis lihtsustab kevadel taotluse esitamist.



Aasta fookusteemad saab määrata peale keskkonnaküsitluse läbiviimist kui selguvad

probleemkohad.

Lisaks on tegevuskava koostamise aluseks Rohelise Kooli meeskonna visiooni

teokssaamine aastaks 2024. RK arendusmeeskonna missioon on viia ellu kooli

arengukava eesmärke - säästmine, taaskasutus ja loodushoid.

Eelseisvate tegevuste kavandamise aluseks sai esialgu võetud juunis toimunud

arendusmeeskondade arengupäeval koolipere tehtud ettepanekud.

Nimekiri üle vaadatud ja võimalikud tegevused ning lahendused ja vastutajad määratud:

1. Kulumaterjali (paber, lamineerimiskile) jälgimine (statistika) ja selle kasutamise

vähendamine – Kaire

2. Pandipakendi  kogumiskastide asukohtade ülevaatamine ja ühe lisamine õpetajate

tuppa – Kaire

3. Paberrätiku kulu vähendamine – piltmaterjaliga juhendi koostamine ja markeerimine

kätepesualades – Liina. Kvaliteetsem  paberrätik koostöös Raido ja uue

koristusfirmaga kui see osutub taas probleemiks - Jaana

4. KIK-i nõukogu jättis ringmajanduse programmi raames kevadel esitatud taotluse

LED-valgustite paigaldamise ja anduritega juhtimise rahuldamata. Põhjuseks toodi

programmi eelarve piiratud vahendid. Markeerida wc-ruumides ja kätepesualades

kõik lülitid, millega juhtida tähelepanu tulede kustutamisele - Kristiina

5. Luua pakendite kogumise võimalus õpetajate toas (kollane kott) – Liina (leping), Kaire

(raam kotile).

6. Biojäätmete käitlemine - uurida võimalust kompostida biojäätmeid (söökla, klassid,

õpetajate tuba) – Roosika koostöös kooliaiaga

7. Prügi sorteerimise õpetamine – visuaalsed märgid ja markeerida kogumiskohad – Eve

8. Luua võimalus koguda eraldi plast- ja metallpakendit. Koostöös tehnoloogiaõpetajaga

2 tk – Jaana

9. Õpilastele töötuba teemal, miks sorteerida prügi ja mis prügist saab. Töötoa

läbiviijaks oma ala asjatundja (tootja/käitleja) - Kristiina (kontakti hankimine), Liina

(kohtumine spetsialistiga).

10. Prügi sorteerimise võimalused klassides, sh kodundusklassis ja moodulmajas bio- ja

pakendi kogumine – RK noored/Kreete

11. Koolitoidu raiskamise vähendamine koostöös tervisemeeskonnaga – Liina

12. Õppematerjalide, kooliasjade ja  - riiete taaskasutuslaat koostöös kogukonnaga –

virtuaalne ja aastaringne - Liina



13. Sarnaselt eelmisele aastale kõrvitsate kogumiskampaania koostöös kooliaiaga

-Kreete

● Septembri tegevused:

1) Keskkonnaküsitluse läbiviimine – 2. ja 3. nädal, kokkuvõte alates 27.09 - Liina

2) Uurida koostöö võimalust Viimsi kooli RK noortega - Jaana

3) Valmistada ette RK noorte uue hooaja värbamiskampaania (meened, üleskutse) –

Jaana

4) Koostöö kultuurikojaga - tutvumine Randvere ja lähipiirkonnaga õppe- ja kasvatustöö

edendamise eesmärgil - Mare, Liina

5) Mõelda, millised võiksid olla arendusmeeskonna kogemusüritused sel õppeaastal –

meeskond

● RK noorte värbamist uuel õppeaastal ja tutvumisürituse ettevalmistamist alustame

oktoobris, kui selguvad fookusteemad ja projektid, kuhu kaasata RK õpilasi.

Ettepanek: õpilaste värbamine oktoobri alguses (tutvustamine 4. klassidele) ja

tutvumisüritus koolivaheaja eelsel nädalal  - Kreete, Kaire

● Arendusmeekonna järgmine koosolek toimub 16.09 kell 14.30


