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Tallinn  

Algus: 8.00 

Lõpp: 8.45 

Osalejad: Kaja Kalmer, Eve Rahkema, Kristi Koosa, Anne Kato, Liina Pukk, Kaiu Viidik, 
Liia Opmann, Kristelle Keskla, Mirgrit Helm, Mya Küünemäe, Elisabeth Pikorainen, Ellis 
Org, Sandra Saar, Maarika Veedi, Laura Palgi, Karl-Markos Kadapik, Kristel Miller, Minna-
Mirjam Kurvits, Birgit Mandre, Piret Pajuste. 

Päevakord: 

1. Rohelise kooli tegevuskavas olevate teemade täitmine 2021/22 õa. 
2. Rohelise lipu taotlus 
3. Õuesõppeklasside teostamise võimaluste uurimine 
4. Rohelise kooli seminaridel osalemisest 
5. Auhinnaraha kasutamisest 

1. Teemajuhid vaatavad kahe nädala jooksul üle, kas kavas märgitud teemad on täidetud 
(märge „roheline“), pidevalt täidetavad (märge „kollane“) või märge „punane, kui tähtaeg on 
möödas/jäi täitmata/jääb edaspidiseks. Tähtaeg 31. märts 2022. Mittevajalikud teemad läbi 
kriipsutada. Lõplik valik ja arutlus teemade üle toimub aprilli alguses. 

2. Kaja on täitnud suurema osa  Rohelise lipu taotlusest. Ettepanek töörühma liikmetel see üle 
vaadata ja vajadusel täiendada. Piret Pajuste koos 9.A klassi õpilastega täidab taotluse 
6.punkti „Keskkonnategevuste seire ja hindamine“: kirjeldada, milles on meie kool olnud 
edukas Rohelise kooli programmi rakendamisel.  

Keskkonnaülevaatuse küsimustele vastamise vähene osavõtt. Meeldetuletus õpetajatele. 

Liina Pukk märkis, et kooli prügikastides on palju kasutatud taarat, samuti ettepanek tuua 
koridoridesse prügi sorteerimiskastid koos juhenditega.  9.A klassi õpilased lubasid 
koolipäeva lõpus kontrollida, taara realiseerida ja raha kasutada kooli heaks.  

Veel tuli ettepanek korraldada Rohelise kooli liikmetele praktiline koolitus prügi 
sorteerimisest. 

Punktis on ka ressursikulu analüüs, mille Liina Pukk on saanud Haridusametist. Küsimus, kas 
saame teha võrdluse mitte rahalises kulus vaid, kui palju ühikuliselt on elektrit, vett, kütet 
kulunud. Kui pole võimalik, siis lisame kommentaaridesse hinnatõusu. 

Taotluse 9.punkti „Haridusasutuse keskkonnapõhimõtted“ täidavad Anne Kato ja Eve 
Rahkema. Kirjeldada, kuidas kool koostas keskkonnapõhimõtted ja kuidas neis kokku lepiti. 
Lisada samuti, kuidas on tagatud, et kogu kool teab nendest ja kuidas saab üldsus infot kooli 
kesskonnapõhimõtete kohta. Toetuda kooli arengukavale. 

 



 

3. Kaja Kalmeri ettepanek uurida erinevaid võimalusi õuesõppeklassi ehitamise kohta. 
Liina Pukk tutvustas olukorda Kuristiku Gümnaasiumis, kus on kaks sellist klassi 
valmimisel uurimistööde raames. Kaasatud on ka lapsevanemad. Kristi Koosa lisas, et 
koht tuleks hoolikalt valida, et ei segaks kehalise tunnid ja otsene päikesevalgus. 
Istumisalused on kooli olemas. Minna-Mirjam Kurvits lubas uurida võimalusi. 
 
4. Toimunud on ülekoolilised äkkrünnaku ja tuleohutuse koolitused. Ettepanek, et ka 
Rohelise kooli töörühma õpilased saaksid osaleda koolitustel. Õppeaasta jooksul 
vajalik osaleda vähemalt kahel seminaril. Info kogumine, kes on käinud.  
 
5. Otsustati, et tunnustuse ja auhinnaraha eest võiks Rohelise kooli töörühma 
premeerida kahepäevase õppereisiga. Kaja Kalmer tegi ettepaneku organiseerida 
Rohelise kooli töörühmale (30 inimest) õppereis kas Tartu Loodusmajja või Kääpale, 
külastades  Kalevipoja Koda. Veel pakuti välja Rakveret. Kohad ja aeg veel 
täpsustamisel.  
Parima keskkonnateemalise lavastuse eest teatripäeval „Roheline mõtteviis“ 31.03, 
premeerida 4.-6. ja 7.-9. klasside võitjaid  RMK matkarajale minekuks transpordiga. 
Vajalik oleks aiatööriistade hankimine kooli territooriumi hooldamiseks. 
Ettepanekud lisada tabelisse. Arutlus jätkub järgmisel koosolekul. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kaja Kalmer         Kaiu Viidik 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


