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18.01.2023 

Osalesid: Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Liina Savolainen, Stanislav Nemeržitski, Eve Kirmjõe. 

Puudusid: Roosika Kann, Kaire Rikolas, Aet Urbas, Geitrud Toater, . 

 

Päevakorrapunktid: 

1. Ülevaade tehtud/käimasolevatest tegevustest (KIK projekt, Erasmus+, tulede seire, 
kooliaed jne.) 

2. Tegevuskava kevadeks. 

 

 

1.Ülevaade tehtud/käimasolevatest tegevustest (KIK projekt, Erasmus+, tulede seire jne.): 

• Erasmus+ koostööprojekt Poola kooliga:  

Toimunud on esimene veebikohtumine meie Rohelise kooli noorte ja Poola noortega (9. 

jaanuaril) ja ka tootedisaini-teemalise koolituse 1. koolituspäev veebis (12. jaanuaril). Loodud 

on 4 segameeskonda, kuhu kuuluvad nii meie kui Poola noored. Rohelise kooli noortest 

osalevad projektis 11 õpilast:  Sandra Mölder, Sander Laving, Mette Savolainen, Nelli Rikolas, 

Victoria Dora Tomingas, Liis Laanemägi, Maarja Ploom, Emeliine Mumm, Johanna Raimets, 

Oskar Raimets ja Kaisa Kivest. Projekt jätkub õppeaasta lõpuni.  

• Novemberis-detsemberis viisid RK noored + õpetajad Eve, Kaire, Jaana läbi tuldede 

seiret. Kõige paremad tulede kustutajad olid sel korral A2 korpuse õpilased, õpetajad ja 

rändkarikas liikus B2 korpusest tagasi A2 korpusesse.  

• Jätkub koolimajas olevate roheliste taimede kastmine eriklassi õpilaste poolt ja õpetaja 

Aeda eestvedamisel. 

• KIK projekt "Randvere Kooli LED-valgustite paigaldamine ja anduritega juhtimine WC-

ruumides ja kätepesualades" sai rahastuse.  



   
• Helkuripuu (koolimaja ees olev kuusepuu) sai täiendatud helkuritega ja tehtud üleskutse 

kooliperele kui kogukonnale sinna helkureid juurde tuua ja need, kellel helkur puudu, 

võib puu pealt võtta. 

• 20.detsembril külastasid 5.-9. klass Jüri jäätmejaama, et näha ja kuulda, kuidas jäätmeid 

sorteeritakse ja mis nendest edasi saab. 

• Oktoobris käisid 1. klassid kooli ümbruses prügi koristamas. 

• Kooliaia projekt Eesti Maaülikooliga ei ole kuhugi edasi liikunud (ei saa enam ühendust 

lektoriga).    

2. Tegevuskava kevadeks 

• Edasi liikuda KIK projektiga. Vaja täpsustada, mis peab olema tehtud abikõlblikkuse 

perioodil (kuni 31.03.2023). Vastutab Roosika 

• Uurida edasi kooliaia planeerimise võimalusi. Võimalusel teha koostööd ametikoolidega. 

Kui see ei peaks õnnestuma, siis olemas spetsialist, kes kavandi vastavalt koolipere 

sisendile teeb. Vastutab Jaana 

• Meeldetuletus küünlaümbriste kogumise kohta. Vastutab Liina 

• Üleskutse osaleda Digikoristusnädalal (23.-29. Jaanuar 2023). Teeme vaid üleskutse, 

osalemine vabatahtlik ja vastavalt igaühe enda võimalustele, ühist meeskonda ega 

registreerimist sel aastal ei tee. Vastutab Liina 

• Jätkub tulede seire. Rohelise kooli noortest osalevad need, kes ei ole seotud Erasmus+ 

koostööprojektiga + RK õpetajad. Vastutab Kaire, kokkuvõte Katrin  

• Märtsis viia läbi küsitlus koolipere hulgas, mida täpsemalt kooliaiast oodatakse ja mis 

seal olema peaks. Vastutaja paneme paika järgmisel koosolekul, kommunikatsioon 

Liina 

• RK noortele ja õpetajatele ühine õppekäik Botaanikaaeda juuni alguses, et võtta kokku 

õppeaasta ja tegevused. Vastutavad Kaire ja Eve. 

• Rohelise Lipu vahearuande esitamise kuupäev on 22. juuni 2023. Täpsema ajakava 

vahearuande täitmiseks paneme paika järgmistel koosolekutel. Vastutab Liina, sisend 

oodatud kõigilt 

• “Teeme ära, Randvere kool” koristustalgud koolimaja ümbruses enne kooli sünnipäeva 

tähistamist ja juurdeehituse avamist. Täpsema aja paneme paika järgmisel koosolekul 

märtsis. Vastutab Liina 

Arendusmeekonna järgmine koosolek 11. nädalal (täpsustame päeva ja kellaaja veebruari algul 

kui uus tunniplaan olemas).  


