
 
 

Nõuded Rohelise Lipu vahearuandele 2018 

Vahearuande esitavad 2017. aasta septembris Rohelise lipu saanud haridusasutused vastaval 

vormil hiljemalt 14. maiks 2018 aadressil sirje@hared.ee . Palume kirjutada vabas vormis, järgides 

allolevaid punkte. Vahearuande digiallkirjastavad töörühma juht ja haridusasutuse direktor. 

1. Haridusasutus tõendab, et keskkonnatöörühm on aktiivne ning selle koosseis ja töökorraldus 

vastab nõuetele:  

- Vahearuandele on lisatud töörühma nimekiri, koosolekute toimumise ajad ja käsitletud 

teemad ning selgitatud, kuidas sündisid töörühma otsused.  

2. Haridusasutus on järginud tegevuses Rohelise kooli programmi seitsme sammu strateegiat ning 

esitanud vahearuandes selle kohta selged tõendid:  

- on loodud nõuetele vastav töörühm; 

- 2017/2018. õppeaastal on viidud läbi keskkonnaülevaatus (esitatakse küsimused ja kirjeldatakse 

läbiviimise protsessi); 

- eelmisel õppeaastal koostatud tegevuskava on keskkonnaülevaatuse tulemuste alusel 

uuendatud;  

- esitatakse tõendid, et tegevuskavas kavandatud tegevused on kuni vahearuande esitamise 

hetkeni läbi viidud; 

- tuuakse näited kolme valitud keskkonnateema lõimimisest õppetööga (kui mõned tegevused on 

kavandatud mai lõppu või juunisse, siis palume ka need kirja panna); 

- jälgitakse eesmärkide saavutamist ning teavitatakse haridusasutuse sidusgruppe ja avalikkust 

oma tegevustest ja saavutustest; 

- tuuakse näiteid, et kooli/lasteaia keskkonnapõhimõtteid järgitakse igapäevases töös. 

 

2. Haridusasutuse esindajad on osalenud vähemalt kahel programmi raames läbi viidud seminaril 

õppeaasta jooksul. 

3. Haridusasutuse keskkonnaalased saavutused peavad olema tõendatud (tabelid või diagrammid 

vee, energia jt ressursside säästmise kohta (ressursikulu analüüs), fotod tegevustest, 

muudatused dokumentides jms).  

4. Kui suur osa õpilastest ja õpetajatest on programmi tegevustesse kaasatud?  

5. Lühikirjeldus, kuidas on muudetud Rohelise kooli programmi tegevused haridusasutuses ja 

avalikkusele hästi nähtavaks (kajastatud kodulehel, blogis, infoekraanidel, meedias jms).  

6. Kodulehel peab olema Rohelise kooli programmi logo, soovitatavalt lingina, mis viib 

keskkonnatöörühma blogile, FB lehele või kodulehe vastavale rubriigile. 

7. Kui on teisi haridusasutusi teavitatud rohelise kooli programmis osalemisest ja jagatud nendega 

oma kogemusi (rohelise kooli ja muudel seminaridel, konverentsidel, projektide raames), tuleb 

vahearuandes see ära märkida. 

8. Lühiülevaade, mis on haridusasutuses Rohelise kooli programmis  osalemise tõttu muutunud 

ning mida peate oma asutuse edulooks.  

 


