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ROHELISE KOOLI KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 8 

 

Tallinn          15.12.2021 

Algus: 13.30 

Lõpp: 14.30 

 

ANDMED 

Töögrupi nimi Rohelise kooli töögrupp 

Osalejad: Kadri Arman 

 Tatjana Gribinets 

 Siiri Leht 

 Aile Pent 

 Jaanika Press 

Kai Sade 

Maire Tikk 

Anni Veski 

Puudujad Jelena Jegorova 

Protokollija Kai Sade 

 

PÄEVAKORD 

Nr. Päevakorra punkt 

1.  Kokkuvõte eelmisest koosolekust, tehtud tööd 

2.  Keskkonna küsitluse läbi viimine 

3.  Teemakohased tegevused õppeplaanides, nende kajastamine 

4.  Linnaaedade projekt – ideed, vajadus,  planeerimine, esitamine 

5.  Muud teemad – stend, kampaaniad, koolitused 

 

NÕUPIDAMISE KÄIK 

 

1.  Kokkuvõte eelmisest koosolekust, tehtud tööd 

Ettekanne ja arutelu: 

Eelmisel korral oli arutelus toalillede kaardistamine ja siltide tegemine. Toalilled on 

kaardistatud aga kõikidele ei ole veel silte.  

Need sildid, mis on tehtud jaotatakse rühmadesse ja puuduvad tehakse juurde. 

Lülitite juurde on olemas sildid „Kustuta mind“. Järgmine tegevus on lugeda üle kõik majas 

olevad lülitid, siis on teada kui palju silte peab veel juurde tegema. 

Mõlemad tööd tehakse ära kahe nädala jooksul. 

 

Otsus: 

Puuduvad sildid toalilledele ja lülititele valmivad kahe nädala jooksul. 

 

2. Keskkonna küsitluse läbi viimine 

Ettekanne ja arutelu: 

Jaanuaris 2022 viiakse läbi keskkonna küsitlus laste, vanemate ja personali seas. Selle aasta 

keskkonna küsitlus keskendub kolmele valitud aasta teemale – Õueala, Tervis, toit ja heaolu 

ning Elurikkus ja loodus. 
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Järgmiseks koosolekuks, mis toimub 19.jaanuar, peaks olema valmis küsimustiku 

mustandid. 

Jaotati ära ülesanded. 

Kadri ja Aile koostavad küsimustiku personalile. 

Siiri ja Jaanika koostavad lastele. 

Maire ja Kai koostavad personalile. 

 

Otsus: 

Keskkonna küsimustiku mustand on valmis 19.jaanuariks. 

 

3. Teemakohased tegevused õppeplaanides, nende kajastamine 

Ettekanne ja arutelu: 

Tekkis küsimus kuidas ja kas kajastada eraldi kuuplaanides Rohelise Kooli tegevusi. Arutelu 

tulemusena lepiti kokku, et valdkonna Mina ja keskkond alla võib eraldi märkida Rohelise 

Kooli tegevusi, lisada ka Kiusamisest vaba lasteaia tegevusi nendes rühmades, kes 

metoodikat kasutavad. 

Eraldi tegevusi polegi vaja välja mõelda. Planeerides tuleb jälgida, millised planeeritud 

tegevused käivad ka Rohelise Kooli ja Kiusamisest vaba lasteaia alla. 

 

Otsus: 

Rühmad arvestavad planeerimisel Rohelise Kooli tegevustega ja Kiusamisest vaba lasteaia 

metoodikaga 

 

4. Linnaaedade projekt – ideed, vajadus,  planeerimine, esitamine 

Ettekanne ja arutelu: 

Veebruari alguses korraldab Keskkonnaamet projektikonkursi linnaaeda planeerimiseks. 

Ettepanek – võtta projektikonkursist osa. Ettepanek sai positiivse vastukaja. 

Jaanuari alguseks on vaja konkreetselt läbi mõelda, mida tahetakse ja kui palju. Plaanis on 

ikka taimekastid ja aiatööriistad lastele. Suuremaks plaaniks on praegune kartulimaa ümber 

tõstmine, korraliku peenraääre ehitamine koos vahekäikudega. Kogu planeerimisel peab 

arvesse võtma peenrakastide asukoha, veeringluse, esteetilisuse ja kasulikkuse. Õppeaedade 

eesmärk on praktiline – tegevus aias, kogukonna kaasamine, esteetiline ilu. 

 

Otsust: 

Võtta osa Keskkonnaameti projektikonkursist linnaaia/ õppeaia planeerimiseks.  

 

5. Muud teemad – stend, kampaaniad, koolitused jne. 

• Stend – Rohelise Kooli tegevusi tutvustav stend tuua fuajeesse. Stend valmib 

jaanuari jooksul. Stendi eest vastutab Siiri ja aitab Kadri. 

• Kiusamisest vaba metoodikat ja Tervisedenduse stendid tulevad laste garderoobi, 

rühmade stendide asemele. Rühmade stendid on kaotanud oma eesmärgi, sest kogu 

info käib läbi ELIIS keskkonna või rühmade kinniste FB gruppide kaudu. 

• Tartu loodusmaja poolt saadetud koolitustest võttis I poolaastal osa kaks inimest, 

Tanja ja Anni. Lepiti kokku, et järgmisel poolaastal leiab igaüks endale sobiva 

koolituse ja osaleb sellel. 

• Töögrupijuht Kadri vaatab täpselt järgi milline on Rohelise lipu saamise statuut ja 

milliseid tegevusi peaks selleks tegema. 

• Koostöös lastevanematega osaletakse kampaanias Küünlaümbriste kogumine. 

Kampaania kestab 31.märtsini. Iga koguja toob küünlaümbrised lasteaeda ja kirjutab 
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oma pakile ümbriste arvu. Kutse osalemaks saata lastevanematele. Jaanika 

meisterdab kasti, kuhu küünlaümbrised panna. 

• 17.dets. on jõulukampsuni päev. Kordusteade saata kõikidele täna või homme 

(neljapäeval). 

• Õuesõppepaviljon võik jääd õppetegevusteks. See tõttu tuleb viia kõik mänguasjad 

mänguasjade ruumi, soetada kastid vormide, ämbrite ja muu väikeasjade jaoks. 

Kevadel, kui ilmad on soojad, jätta asjad välja (korralikult kastides) ja on paigutatud 

mudaköögi juurde. 

Seoses sellega koostada õueala reeglid koos lastega, need korralikult kiletada ja 

panna õue nähtavale kohale. 

Need tegevused jäävad kevadesse. 

• Suure liivakasti kate on vaja parandada või vajadusel uus muretseda. 

 

 

OTSUSED 

Nr. Otsus 

1. Puuduvad sildid toalilledele ja lülititele valmivad kahe nädala jooksul. 

2. Keskkonna küsimustiku mustand on valmis 19.jaanuariks. 

3. Rühmad arvestavad planeerimisel Rohelise Kooli tegevustega ja Kiusamisest vaba 

lasteaia metoodikaga. 

 
 


