
Rohelise kooli töörühma koosoleku protokoll 

03.12.2019, kell 13.45–14.45 

Koosolekut juhatas: K. Käärt 

Koosolekul osales 5 töörühma liiget, puudus 2 liiget.  

 

Päevakord: 

1. Keskkonnaülevaatus, ressursikulu analüüs 

 

Arutati:  

1. Keskkonnaülevaatusega seotud parendustegevused on vaja läbi arutada.  

- Kuidas muuta stend huvitavamaks, kuidas täiendada? Arutelu, mille tulemusena otsustati stendi 

täiendada laste poolt tehtud käeliste töödega. 

- Oluline on lasteaia töötajate ühine koostöö Rohelise Kooli põhimõtete elluviimisel. 

- Uued toalilled on Muumide rühmas kaardistatud. 

- Kevadel on vaja kaardistada õueala ning määrata puu- ja põõsaliigid. Veel on vaja parandada 

putukahotell.  

- Kevadel võtta veel uuesti üles transpordi teema. Siis teha ka skeem, kes kui kaugelt lasteaeda tuleb. 

- Sorteerimisega on juba päris hästi. Pakendeid ikka sorteerime edasi.  

- Laste küsitlustest tuli välja kiusamise teema, millega tuleb tegelda. Arutelu lastevaheliste suhete 

teemal. 

- Jaanuaris planeerime erinevate rahvuste teemapäevi. Üks variant, mida käsitleda, on Aafrika. Selleks 

vaja trumme, mida saavad lapsed teha plastämbritest. Neid vaja 6. jaanuariks. Selleks saata 

vanematele meilid, kus paluda vanemate abi plastämbrite saamiseks, seejuures oluline taaskasutus, et 

keegi ämbreid ostma ei hakkaks. Variant on ka Aasia teema. Siis on Ruuben Tai reisilt tagasi ja saaks 

sellest rääkida. Küsida ka teistest rahvustest lapsevanematega, kas oleksid nõus tulema rääkima 

lastele oma rahvusest. 

- Vee ja elektri tarbimise analüüs kuude lõikes. Vähenenud on elektritarbimine võrreldes varasemaga, 

selle põhjuseks säästlikumad valgustid ja tulede kustutamine. Vee tarbimises on hüppeline tõus olnud 

oktoobris. Arutelu, mis võis olla põhjuseks, mille tulemusena toodi välja suurem kohalkäivate laste 

arv, nõudepesumasina sagedasem kasutamine. 

 

 

Otsustati: 

1. Rohelise Kooli stendi täiendada laste poolt käeliste tegevustena tehtud tööde ülespanekutega. 

2. Lasteaia töötajad teevad ühist koostööd Rohelise Kooli põhimõtete elluviimisel. 

3. Kevadel kaardistada õueala, määrata õuealal kasvavad puu- ja põõsaliigid. 

4. Paluda vanemate abi trummiprojekti jaoks plastämbrite saamiseks- oluline taaskasutus! 



5. Teisest rahvusest vanematelt küsida, kas oleksid nõus tulema lastele rääkima oma rahvusega seotud 

teemadest. 

6. Jätkata jäätmete sorteerimist, sh pakendite eraldi kogumist.  

 

Koosolekut juhatas         Protokollis 

K. Käärt          M. Vindi 

..................................         ............................. 


