Rohelise kooli töörühma koosoleku protokoll
22.04.2019, kell 13.30–14.45
Koosolekut juhatas: Kerli Käärt
Osalesid: vt osalejate nimekiri
Puudus: L. Sipsaka
Päevakord:
1. Rohelise lipu taotlemine.
2. Rohelise kooli stend.
3. Talgupäev 25.04.
4. Rohelise kooli tegevuskava.

Arutati:
1. Kerli: Rohelise lipu taotlemine. Projektide koha peale panin kirja Erasmus+ projekti ja 112.
Omaalgatuslikud projektidena sai kirja mihklilaat ja kodutute loomadele annetuste kogumine,
toidujäätmete vähendamise nädal, smuuti- ja mahlanädal, lasteaia talgud, lapsevanematega
pesakastide meisterdamine jm. Seminarid panin kõik kirja ja töörühma. Rohelise kooli koosolekud
lastega on lõimitud kiusamisest vaba lasteaia programmiga.
Kuidas on Rohelise kooli programmiga liitumine mõjutanud meie käitumist?
Silja: Lapsed on looduses tähelepanelikumad ja algatavad ise erinevaid katsetusi.
Ivika: Lastel on hästi selge, kuidas käib paberi sorteerimine muust prügist, nad selgitavad ka oma
vanematele, et paberikorvi käib ainult puhas paber.
Anne: Keskkonnaalane teadlikkus on tõusnud nii laste seas kui ka üldiselt.
Kaisa: Praktikas kasutatakse rohkem keskkonnahoidu.
Maarja: Ressursse hoitakse rohkem kokku.
Kerli: Panin kirja ka selle, et õhtusel ajal on nüüd lapsed õues ja ka talvel pimedal ajal, ressursse
hoitakse kokku ning et lastepidudel ei kasutata plastnõusid.
Üldine arutelu teiste taotluse punktide üle.
2. Kerli: Rohelise kooli stendi tahaks ümber tõsta teise koha peale, kus see oleks rohkem
nähtaval. Kas see sobiks kõigile?
Kõik on ettepanekuga nõus.
3. Kerli: Talgupäev toimub sel neljapäeval 25. aprillil. Lapsevanemaid, kes kohale tulevad on
praegu vähe märkinud. Tööriistadega saame hakkama. Mida talgulistele pakume?
Anne: Mina võin kringli tellida.
Silja: Mina võin tuua mahla.

Arutelu talgupäeva üle.
4. Kerli: Rohelise kooli tegevuskavas on veel tegevusi, mis tegemata. Nendeks on lindude
jooginõu tegemine, makett õuealast.
Kuidas biojäätmete kompostimist teostada? Ivika, kas sul on mõtteid selles osas?
Ivika: Jäätmed võiks koguda ämbrisse ja õhtul tõstavälja ning enne lasteaia sulgemist viimane
inimene saab selle siis tühjendada kompostikasti.
Üldine arutelu.

Otsustati:
1. Rohelise lipu taotlus esitada 26. aprillil;
2. Rohelise kooli stend tõsta ümber;
3. Talgupäevaks tellib Anne kringlid ja Silja toob mahla.
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