
ROHELISE KOOLI KOOSOLEKU PROTOKOLL              

Kuupäev: 21.10.2022 

Kellaaeg: 14.00-15:00 

Läbiviija: Mari Männapsoo 

Protokollija: Triin Laurik 

 

Osalejad:  Elise Perle, Julia German, Piret Paadimeister, Kardi Kadak, Marge Punga, Liia 

Tuvik 

 

Puudusid: Siret Sõmer, Piret Reimann, Viktoria Lohe, Lolita Stantšik, Anu Mägi, Kersti 

Rüütel, Viktoria Toomik,  

 

Koosoleku käik: 

1. Rohelise kooli 2022/2023 tegevuskava 

Õppeaasta teemadeks on tervis ja heaolu, elurikkus ja loodus, jäätmed. 

 

Otsus:  Jätkata nende teemadega. Vaadata üle ja anda tagasisidet kui on vaja muuta midagi 

28. oktoobriks.  

 

 

2.  Keskkonnaülevaatus 

 Keskkonnaülevaatus peaks olema valmis detsembri alguseks. Novembris saata laiali 

küsimustikud. Kardi Kadaks saadab töötajate omad ja laste ankeedid Kersti Rüütel.  

Jooksvalt on vaja jälgida ka ressursikulusid. Elekter, prügi, vesi. Küsida Viktoria käest 

andmeid (majandusjuhataja) 

Ettepanek- Paari nädala jooksul jälgida toidujäätmete ära viskamist. Lapsed tõstavad endale 

ise toitu ning koguda kokku laste poolt ära söömata jäänud toit ja ära kaaluda jäätmete hulk. 

Mitte arvestada rühma toodud kogu alles jäänud toitu,  vaid ainult seda mis laps on taldrikule 

ise alles jätnud.  Milla läbi viia? Arutame järgmine koosolek. 

 

3. Teavitamine 

Arutasime, kuidas Rohelise kooliga seotud infot paremini kajastada kodulehel, Facebookis 

ja Rohelise kooli võrgustiku Facebooki grupis.  

Arutada järgmine pedagoogiline koosolek Padleti keskkonna kasutusele võttu. Sinna saaks 

koguda vajamineva dokumenteeritava materjali (kunstitööd ning muud dokumenteerimist 

vajavad sündmused). Aasta lõpus enne rohelise lippu taotlemist saaks sealt kogu info 

kätte. 

 

Otsus:  

Lasteaia kodulehel oleva info eest vastutab Elise Perle. Eraldi Facebooki lehte ei tee. Mardi 

Lasteaia Facebooki lehele lisada kindlasti postituse juurde #rohelinekool 

 



 

4. Keskkonnamärgise „Roheline lipp“ taotlemine kevadel 

Arutlesime millistele taotluses olevatele kriteeriumitele peame õppeaasta jooksul tähelepanu 

pöörama.  

Tähtis on fotode tegemine ja dokumenteerimine, sest rohelise lipu taotlemisel on vaja tegevusi 

tõestada.  

Laste kaasamine rohelisekooli toose. Kas on mõeldav vanema rühmade lapsi kaasata. Teha 

nn. „laste koosolekud“ Otsust ei sündinud.  

Samuti oleks vaja läbi viia kõiki huvigruppe kaasav üritus. Pakuti, et see võiks olla 

„Kasutute“ asjade vahetamise päev.  Iga pere toob midagi mida ta ise enam ei kasuta( max 3 

asja).  Asjad mis ülejäänud saab viia „Sõbralt sõbrale“ poodi. Nemad annetavad saadud asjade 

müügist saadava tulu suurperede toetuseks.  

 

Otsus:  

• Toimumis aeg märtsikuu „Kasutute“ asjade vahetamise päev 

• Laste kaasamist arutada järgnevatel koosolekutel.  

 

 

 

5. Jooksev info 

• Lastega koos on võimalik osaleda aasta kala valimise konkursil. Valikus on latikas, 

angerjas ja siig. Eelnevalt saab lastega neid kalaliike uurida ja rühmas läbi viia 

hääletuse. Oma hääle saab anda aasta lõpuni Aasta kala Facebooki lehel. 

 

• Sellel aastal on üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädala teemaks tekstiil. 

Lapsevanematele tuleks ürituste puhul meelde tuletada, et kostüümid oleksid pärit 

kodukapist, teise ringi poodidest, ise meisterdatud, laenutatud jne. Eesmärgiks on 

mitte osta uusi tooteid, mis on üldjuhul valmistatud Aasias ja mille tootmise eiratakse 

töötajate inimõigusi ja samuti on sellel laastav mõju keskkonnale. Samuti peame seda 

ka ise meeles pidama dekoratsioone valides ning võimalusel need ise meisterdama 

taaskasutatavatest materjalidest. 

 

• Õuesõppe nädal. Elise registreerib lasteaia ära. Kes soovib see viib läbi tegevusi 31.10 

-4.11.  

 

• Jõuluehete meisterdamine 28.november. Taaskasutus jõuluehted. Mardi maja saalis 

saab hommikul vanem koos lapsega ühe ehte meisterdada, mis hiljem riputatakse 

kuuse külge. Ettepanek: võik olla 2 suuremat kuuske. Üks Lastekodu maja juures, 

teine Mardi maja juures.  Küsimus: kas lastekodu maja lapsed tulevad ka mardi saali 

meisterdama või on valmis keegi seal saalis asjad ülespanema ja juhendama?  

 

 

 


