
   

 

Rohelise Kooli töörühma koosolek 

 

15.11.2022 

Osalesid: Jaana Raimets, Roosika Kann, Liina Savolainen,  Kreete Rõõm, Stanislav Nemeržitski, 

Aet Urbas. 

Puudusid: Katrin Raaperi, Geitrud Toater, Eve Kirmjõe, Kaire Rikolas. 

 

Päevakorrapunktid: 

1. Keskkonnaküsitluse kokkuvõttest oluliste ettepanekute arutelu ja vajadusel tegevuste 
planeerimine. 

2. Erasmus+ projekti hetkeseis/kavakohased tegevused. 
3. RK november-detsember tegevused. 
4. Kooliaia kavandamise hetkeseis. 

Teemad 

1. Keskkonnaküsitluse kokkuvõttest oluliste ettepanekute arutelu ja vajadusel tegevuste 

planeerimine. 

Iga-aastasele Randvere kooli Keskkonnaküsitlusele vast sel sügisel 218 inimest, 44% kooliperest 
(kogu õpilastearvust 42% ja kõigist töötajatest 56%). Sel aastal olime küsimustikku veidi 
uuendanud – võtnud välja mõned küsimused, mis mitme aasta jooksul saanud positiivseid 
vastuseid üle 90% ja lisanud uusi teemasid. Arengukohti on (õueala, liikumis- ja sirutuspauside 
selgem sõnastamine küsimustikus, prügi sorteerimise parem organiseerimine, kiivri kasutamise 
teavitustöö), kuid näha on ka positiivset arengut- käsi pestakse rohkem peale õuevahetundi, 
ruumist lahkudes (kui sinna kedagi ei jää) kustutatakse tuled, kooliümbruses on vähem prahti. 
Samuti saime vähe sisendi, mida veel paremini teha saaks (koostöös kooli Tervisenõukogu ja 
kooliperega).  

Kokkuvõtte leiab meie Rohelise kooli lehelt kooli koduleheküljel ja jagatakse personaliga, 
lapsevanematega. 



   
  

2. Erasmus+ projekti hetkeseis/kavakohased tegevused 

Esimene kohtumine Rohelise Kooli noortega, kes on projektis osalised, on toimunud ja neile sai 
antud ülesanne luua logo. Konkurss on käimas (laekunud mõned logod ja ülekooliliselt valimine 
lemmiku). Toimuma saab ühine koolituste tsükkel Poola õpilastega (detsembrist veebruarini) – 
mitte teha 2 pikka koolipäeva veebis, vaid 4 sessiooni (3h korraga), õpilased saavad ülesande, 
mida nad lahendavad järgmiseks sessiooniks. Viimane töösessioon veebruaris kohapeal, kui 
poolakad on Eestis. 1. veebikohtumisel saavad õpilased omavahel tuttavaks ja luuakse 
meeskonnad, kellega sessioonidevahelisele ajale jäetud koduseid ülesandeid tehakse. 

3.  RK november-detsember tegevused 

- Alustatud on tulede seiret, mida viivad läbi RK õpilased. Vastutaja Kaire, aruandlus Katrin.  

- Helkuripuu. Üleskutse novembri lõpus vanematele, kogukonnale tuua kooli ees olevale 
kuusepuule helkureid ja võtta sealt kui endal helkur puudu. Vastutaja Liina 

- Jäätmejaama külastuse organiseerimine 5.-7. klassile + vanemad eriklassid. Koolipoolselt sai 
pakutud jäätmejaamale välja 19. detsember, mis oleks vahetult enne jõuluvaheaega veidi 
teistmoodi koolipäev. Kui kuupäev sobib ka Jüri jäätmejaamale, siis Liina tegeleb 
kommunikatsiooniga ja Roosika võtab hinnapakkumised bussidele (organiseerida 7. klassidele 
buss Artiumist, teistele koolimajast). 

4.  Kooliaia kavandamise hetkeseis. 

Hetkel ei ole veel vastust Maaülikoolist, kellele sai tehtud pakkumine võtta Randvere kooli 
kooliaia kujundamine üheks loovtöö teemaks üliõpilastele. Oleme otsimas alternatiivne ja Jaana 
on saanud uue kontakti, kes uurib võimalusi Räpina ja Hiiumaa koolidest.  

 

Arendusmeekonna järgmine koosolek 50. nädalal, päev täpsustamisel. 


