
   

 

Rohelise Kooli töörühma koosolek 

 

29.08.2022 

Osalesid: Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Roosika Kann, Kaire Rikolas, Liina Savolainen, Eve 

Kirmjõe, Mare Müürsepp. Puudusid: Kreete Rõõm, Siiri Alamaa 

Uued liikmed: Aet Urbas, Geitrud Toater, Stanislav Nemeržitski (puudusid). 

 

Päevakorrapunktid: 

1. Algava õa tegevusplaan, koostoimimine. 
2. RK noored 

Otsused: 

 Algava õa tegevusplaan, koostoimimine: 
 

1. Uued liikmed, kes nõus vabatahtlikult panustama Rohelise kooli programmis - Aet 

Urbas, Geitrud Toater ja Stanislav Nemeržitski. Arendusmeeskonna töö hea tava 

kokkulepe on arutatud ja kirjas 08.04.22 koosolekul , vt p 3 

https://www.randverekool.edu.ee/app/uploads/2022/04/08.04.22_RK-protokoll.pdf 

2. Tartu Loodusmaja korraldatud rohelippude jagamise üritusel juunis kuuldud teiste 

õppeasutuste jagatud kogemusi ja häid praktikaid, mida võib kaaluda ning rakendada 

enda Rohelise kooli arendustöös: 

1) 2-3 teemat, millele keskenduda põhjalikult paar aastat, et end tegevustega mitte üle 

koormata; 

2) Iga meeskonna liige saab vähemalt ühe projekti, mille eest vastutab õa jooksul, 

suhtleb vajadusel RK noortega, teeb projekti käigus fotod ja kokkuvõtte Liinale. 

3) Meeskonna eestvedaja pole nö eluaegne amet, isikud võivad vahetuda rotatsiooni 

korras. 

3.  Peamised tegevused, mis vajavad septembris tegemist ja eelmisest õa-st jäänud 

tegevused: 

https://www.randverekool.edu.ee/app/uploads/2022/04/08.04.22_RK-protokoll.pdf


   
1) Keskkonnaküsitlus õpilaste ja koolitöötajate seas viia läbi septembris, so 37-38ndal 

nädalal, eesmärk vähemalt 80% osalus (va 1.klassid), et saada tõest pilti ning 

fookusteemad, millega õa jooksul tegeleda ning tegevusi planeerida. Küsimustiku 

kokkuvõte 39 nädal. Vastutajad Liina (küsimustiku koostamine ja kokkuvõte) ja 

Stanislav (kommunikatsioon). 

2) Kooliaia tegeliku vajaduse kaardistamine ja plaani koostamine, mis on võimalik läbi 

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna tudengi kasutamise. Kui see on 

võimalik, siis saab mõelda kooliaia rajamisest. Maaülikooli õppejõu Kadri Maikoviga 

loob septembris kontakti Katrin Raaperi.  

Ettepanek: Käia RK õpetajatega Tallinna Lastekodu vm õppeasutuste aedadega 

tutvumas koolivaheajal. Õppeasutuste nimekirja koostaja Mare. 

3) Lillede kastmine koolimajas (söökla, aula, 1. ja 2. korruse galerii), mida saab kasutada 

TÕK õpilaste õppekava raames. Vastutaja Aet õa jooksul. 

4) Jäätmejaama külastus 5.-7.klassidele, kas eraldi õppekäiguna klassidele või 

projektipäevana. Vastutaja Siiri.  

5) Maailmakoristuspäev 17. sept ja „Teeme ära“ mais, prügi koolimaja ümber. 

Vastutaja Liina, klassijuhatajad.  

6) Prügi liigiti sorteerimine koolimajas, mis toimib igas lülis ja jõuab päriselt 

vedajani/käitlejani nii nagu vaja. Vastutaja Roosika (jälgib pisteliselt koristajate 

tegevust koolimajas, õp toas) ja vajadusel Stanislav (suhtleb koristusfirma ja Viimsi 

haldus esindajaga). 

7) Ressursi kokkuhoid (el energia, küte). Ettepanekud tegevusteks meeskonnalt, RK 

noorte el säästmise seire tegevuse koordineerimine Kaire, kommunikatsioon kooli 

töötajatele Stanislav. Vt 29.08 Terevisioon – el energia- ja küttekulud ja mõju kooli 

eelarvele https://etv.err.ee/1608698818/energiaarved-koolides 

KIK ringmajandusprogrammi raames projekti esitamine alates 26.08. KIK projekti 

vastutaja Roosika on teinud järelepärimise Viimsi Haldusele hinnapakkumuse osas. 

8) Muu kodukeelega õpilaste eesti keele praktilise õppe raames kooliaias toimunud 

kõrvitsate kasvatamise tulemuse (viljad kasutusel TÕK õppekava raames ja valmis 

saatmiseks Tln Loomaaeda) kajastamine Viimsi Teatajas. Kokkuvõte Jaanalt. 

 

 RK noorte värbamine, õa tegevused ja tunnustamine:  

Värbamine 37ndal nädalal, vastutaja Jaana. Peale värbamist ja keskkonnaküsitluse 

kokkuvõtet alustada noorte kontakttegevusega. RK noorte koosolek okt alguses. 

Ettepanek: Värvata 5.-7. klassi noori, kuna kool on nüüd kasvav 9. klassiliseks. 

Vahearuande aastal ei tunnusta eraldi aktiivsemaid meenetega, vaid ainult tänukirjaga 



   
ja lõpuüritusega. Rohelise kooli õpilastele vähemalt 2 õppekäiku koolivaheaegadel 

(eelistatult okt ja aprill). Võimalik, et toimuvad lisaks õppekäigud, mis korraldatud Tartu 

Loodusmaja poolt. Kevadkoolivaheaja õppekäigu vastutaja Eve. 

 

 Arendusmeekonna järgmine koosolek 42ndal nädalal, päev täpsustamisel. Kavas 

kaardistada täpsemalt arendusmeeskonna tegevused ja vastutajad. 


