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Protokollis:
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Lisa 1. Ressurside analüüs

Ressurside analüüs 2017-2019
Ressurside kulu 2019/2020 õ.a.

Ressurside kasutamise analüüs näitas,et on olemas mõned positiivsed muutused
Elektrienergia tarbimine 2018 õppeaastal suurenes -2,56% võrra,mis on seotud õpilaste
üldarvu suurenemisega peaaegu 100 õpilase võrra,see on 4 klassikomplekti lisaks. Aastas
2019 olid kulud peaaegu samad (ainult 40 kW vähem) kui 2018a., mis näitab head trendi
elektri kasutamises.
Oleme arvamusel, et meie töö annab väikesi, kuid positiivseid muutusi.
Vaatamata õpilaste arvu suurenemisele vähenes elektrienergia kulutamine: siin peaks
mainima õpetajate, kooli adminstratsiooni liikmete ja vanema astme õpilaste selgitustööd ja
õpilaste kohusetundlikku suhtumist, kes kustutasid tuled klassides vahetundide ajal, ei
kuritarvitanud seda, et koridorides ja WC ruumides tuli läheb automaatselt põlema.

Vee tarbimine on suurenenud aastal 2018, kuid sellele on olemas ka selgitus: suurenes
õpilaste arv koolis, kasvas huviringide arv ning paljud neist on seotus sportimisega. Samuti
rendime välja kaasaegsed võimlad . Kasutajaid on palju ning loomulikult kasutavad nad
pesemisvõimalusi pärast trenni.Kui aga vaadata aasta 2019 tulemust, siis on selgelt näha, et
vee tarbimine vähenes u. 10% võrra aasta vältel. Soe vee tarbimisel on kokkuhoid kokku
29%.

Mis puudutab küttesüsteemi, siis peab mainima, et kuna kooli hoone on renoveeritud, siis
kütusekulusid eriti reguleerida me ei saa, kuid natuke hoidsime ikka kokku automatiseeritud
süsteemi mõistliku reguleerimise abil. Aasta 2019 näitas , et saime kokku hoida 18% kütet
võrreldes aastaga 2018.

Kokkuvõtteks võib õelda, et tervikuna ressurside analüüs näitas head trendi. Kulud aastal
2019 veelgi vähenesid, mis annab kindlust, et liigume õigel suunal ja oleme jätkusuutlik kool.

