
TEGEVUSKAVA 

1. KOOLI ÜLDISELOOMUSTUS 

 
Laekvere koolimaja on ehitatud 1930. aastal koolimajaks. Hoone on muinsuskaitse all 

ja säilinud paljuski originaalis. Olemas on söögisaal ja köök. Laekvere majal ei ole aulat. 

Selleks kasutatakse kooli väikesemõõdulist võimlat või Laekvere Rahva Maja saali. 

Koolil on oma staadion, mida kasutavad ka lasteaialapsed. On 12 klassiruumi, eraldi 

poiste tööõpetuse maja koos puukuuriga ning tütarlaste käsitööklass lasteaia hoones. 

Kooliga samas hoones asub raamatukogu ja eraldi arvutiklass. Kõikides klassi- ja 

rühmaruumides on õpetajatel tööarvutid. Majas tagatud tasuta Wi-Fi levi. 

 

Õppeprotsessis on olulisel kohal kodukoha tundmine ja loodus- ning keskkonnahoid, 

kus lähtutakse tervislikest eluviisidest ja väärtuskasvatuse põhimõtetest. Igal aastal 

viiakse läbi lapse arengut toetavad arenguvestlused. Koolis töötab pikapäevarühm, 

lastele võimaldatakse õpi- ja logopeedilist abi. Peale õppetunde on võimalik osaleda 

erinevates huviringides. Õpetajate eestvedamisel tegeletakse kodu-uurimistööga, 

osaletakse olümpiaadidel, spordivõistlustel, konkurssidel ja projektides.  

  

 

2. VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED  

 
Visioon - hindame tervet ja aktiivset eluhoiakut, austame kogukonna traditsioone, lähtume 

kaasava hariduse põhimõtetest ja oleme avatud välismaailmale.  

 
Missioon - toetame iga lapse individuaalset arengut ning aitame kaasa aktiivse, eetiliste ja 

esteetiliste tõekspidamistega, oma kodukohta ja kaaslasi hoidva, enesega toimetuleva inimese 

kujunemisele.  

 
Meie väärtusteks on sallivus, austus, hoolivus, julgus, ausus, loovus, töötahe, avatus.  

 

 
3.ROHELISE KOOLI TEEMAD 

 
1. Elurikkus ja loodus  

2. Kliimamuutused  

3. Energia  

4. Globaalne kodakondsus 

5. Tervis ja heaolu  

6. Meri ja rannik  

7. Prügi  

8. Kooliõu  

9. Transport  

10. Jäätmed 

11. Toit 

12. Vesi 

 



 

1. ROHELISE KOOLI EESMÄRK 
 

Rohelise kooli programmi eesmärk on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikule 

mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. 

Kõiki töötajad ja lapsevanemad on teadlikud, et meie kool on ühinenud Rohelise kooli 

programmiga. Kooli tegevusi planeerides arvestame keskkonna sõbraliku printsiibiga.                                                  

Oma tegevustesse kaasame kõiki õpilasi, töötajaid ja võimalusel lapsevanemaid. 

 

  

2. ROHELISE KOOLI PÕHIMÕTTED 
 
1. Tunneme omakodukoha loodust ja viibime palju looduses  

2. Võtame omaks keskkonnasõbraliku ja säästva eluviisi  

3.  Kustutame ruumist lahkudes tuled  

4.  Kontrollime veekraane ega raiska vett  

5. Sorteerime prügi 

6.  Taaskasutame erinevaid materjale 

7.  Osaleme võimalusel keskkonnakampaaniates ja –projektides  

8.  Organiseerime keskkonnaalaseid üritusi  

9.  Vähendame kooli ökoloogilist jalajälge 

10.  Jälgime tervisliku eluviisi põhimõtteid 

 

3. ROHELISE KOOLI TEGEVUSE LÄBIVIIMISEL JA 

EESMÄRKIDE ELLUVIIMISEL KASUTATAVAD MEETODID  

 

• vaatlemine  

• uurimine  

• vestlemine, jutustamine 

• meisterdamised ja käsitööd  

• õppemängud 

• õppekäigud  

• orienteerumine 

• pildistamised ja filmimised  

• katsed 

• õuesõpe, avastusõpe 

• rühmatööd  

• laadapäevad  

• kohtumised oma eriala spetsialistidega 

 

 

 

4. ROHELISE KOOLI 2020- 21 TÖÖRÜHM 

 



Anne Hiielaid - õpetaja 

Tiia Lepp - õpetaja  

Pille Lumiste - õpetaja  

Jana Põhjala – õpetaja 

Rein Lille - õpetaja  

Karoliina Hõbemägi 

Joosep Alliksoo 

Tanel Aava - õpilane  

Emma-Loviise Soon- õpilane  

Joonas Peensalu – õpilane 

Raimond Mäe- õpilane 

Gätliin  Zaivoronok - õpilane 

Heivi Jürgenson- lapsevanem , koolitöötaja 

Rita Pärn – lapsevanem, kooli juhtkond  

Helle Adonov- koolitöötaja, lapsevanem 

 

 

 

 

 

 


