
KESKKONNATÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

TOIMUMISKOHT: Tapa 19.11.2022 kell 11-15  

OSALESID: Siiri Tiis, Margit Puhasmets, Annika Kuldsaar, Reelika Täht, Liina jõeste 

PROTOKOLLIS: Liina Jõeste 

 

 

1. Küünlaümbriste jaht 

OTSUSTATI: Tuleb 

 

2. Innovaatiline idee, et teised lasteaiad saaksid ka osa võtta – üleskutse kõigile! 

OTSUSTATI: Idee kiiresti välja mõelda! 

 

3. Kevadel meie majas konverentsilaadne üritus, kuhu kutsuda esinejad ja 

külalised. 

OTSUSTATI: Teeme kindlasti! 

ARUTATI:  Keda kutsuda? N: Merili Vipper, … 

 

4. Põhupakkide hankimine 

OTSUSTATI: Vaja hankida põhupakid! 

ARUTATI: Kust ja kuidas hankida? 

 

5. Ürituste ülevaatamine 

ARUTATI: Aprillis algab õuesõppekuu. Kas selleks ajaks on valmis PUUDE 

MÄRGISTUS? Näiteks üks teeb sildi, teine kiletab – igaühel väike ülesanne. 

OTSUSTATI: Järgmisel koosolekul paneme paika. 

 

ARUTATI: Millal on järgmisel aastal talgupäev? – 06.05.2023 

 

ARUTATI: Millal ja kuidas tekivad aknakaunistused? Margit Puhasmets: Lehtede 

asemel tulevad lumehelbed/pallid. 

 

ARUTATI: Millal matkata jälle? Äkki 25.11, siis toimub ka valgusetendus „Tempus 

Fugit“ Raekoja platsil. 

 

ARUTATI: Idee – Detsembri esimesel nädalal, latern liigub mereni … lastest kett 

mereni ja annavad käest kätte laternat. Vanemad ka kui vaja. 28.11 on esimene advent, 

siis veel Valgusekuu ja äkki siis kett mereni. Siis saab veel Valgusekuusse ürituste 

juurde panna selle – see oleks selle Valgusekuu osa SUUR ASI.  

OTSUSTATI: 28.11 kell 16:00 

 

ARUTATI: Äkki harjutamise mõttes saaks teha nö „elektrikatkestuse“, et siis 

katsetada tegevust ja vahendeid. Näiteks 1 min. Äkki iga rühm teeb ise! Hea idee! 



 

6. Tegevuskava ülevaatamine 

ARUTATI: Keskkonnaülevaatus tuleb teha! 

ARUTATI: Rohelise Lipu taotlus tuleb üle vaadata! 

ARUTATI: Suur tegevuskava tuleb üle vaadata! – Kevadel teha! –missioon, visioon; -

juurde lisada selle aasta teemad, parendustegevused; -augud vaja täita; ja vaadata, kas 

meil on ikka X tähistatud asjad tehtud. Millal me peame uue tegema? – Sügiseks 2023 

peab valmis olema ja hoolekogus on see vaja kinnitada. Kõik kus oleme osalenud, 

need panna kirja! N: Jääaja keskus, sinna võiks minna! – käidud, tehtud tegevused 

kindlasti märkida tabelisse. IDEE: „Taaskasutusnäitus“ äkki aprillis 2023. IDEE: 

Rohelise Kooli teemaplakatid – Laste algatatud teemad. Mida lapsed teada said? 

Panna olemasoleva aasta teemad ja mida lapsed teada said.  

OTSUSTATI: Lahtrisse „TÄIENDUSED“ saab kõik vajaliku lisada, mitte juba 

kinnitatud tegevuskava lahtritesse. 

 

7. Selle aasta tegevuskava ülevaatamine 

• kõik mis tehtud; koolitused – kirja panna 

• KIVA – raamatud kirja, KARU tellitud, karuringid 

• Naksitrallid ja Sipsikud on oma rühmaruumi uuendanud 

• Siinid koridorides – sinna meie projektiplakatid: KIVA, RK, jne 

• Teemakastide täiustamine 

• Õueala kaart 

• Motivatsioonisüsteemi ülevaatamine:  

OTSUSTATI: Igaüks vaatab üle! 1)Millal kätte anda? 2)Kui saab mitu inimest, 

mida siis teha? 3)Detsembris tuleb „Mängulisem õpi- ja kasvukeskkond“, 

kätteandmine 05.01.2023 4) Sõnastust vaja muuta ja üle vaadata 5)Üle vaadata 

kõik, mis statuutidele vastab – st et õige inimene saaks õige tunnustuse.  

 

Reelika Täht: Juunis 2023 uus kord kinnitada, et siis juba uuel õppeaastal 

kehtiks uus kord. 

 

ETTEPANEK: Reelika Täht: Iga rühm tutvustab enne hääletust „Mängulisem 

õpi- ja kasvukeskkond“ oma rühma, et mis seal on jne. , sealhulgas koostööd 

lapsevanematega. 

 

 

Protokollis: Liina Jõeste 

 

 

 


