Tartu Luterliku Peetri Kooli uudiskiri
Mai ja õppeaasta lõpp 2016
Üritused ja sündmused
27.04-31.05 Toimus kooli ja lasteaia lapsevanemate rahuloluuring. 04.05 Kooli vanematekogu koosolek. 05.05
Lasteaia töötajate väärtusseminar. 06.05 Supilinna rühma emadepäev pärastlõuna. 06.05 2. ja 3. klass käisid
õppekäigul TÜ Loodusmuuseumis. 06.05 Lasteaeda külastasid Otepää lasteaia töötajad. 07.05 Kooliõpilased
osalesid saksakeelse lauluvõistluse "Lautstark" finaalkontserdil Tallinnas. 09.05 Roosi maja I korruse rühmas
oli emadepäeva õhtu. 09.05 Emadepäeva kontsert koolis. 10.05 1. klassi õpilased külastasid Elistvere
loomaparki. 11.05 CAP-koolituse (Child Assault Prevention) laste õpikoda Supilinna majas (läbi viis Külvi
Teder). 12.05 Kooli vanemate (nii senised kui uued) ja õptetajate üldkoosolek. 13.05 Kooli spordipäev Tamme
staadionil. 17.05 Koolieelikute rongiõit ja matk Elvasse; matemaatika tasemetöö 3. klassile. 18.05 Lasteaia
pedagoogilise nõukogu koosolek nr 4. 18.05 Eelkooli klassi pidulik lõpetamine. 19.05 2. ja 3. klassi õpilased
käisid õppekäigul Selli-Sillaotsa matkarajal. 19.05-27.05 Lasteaiarühmades peeti kevadpidusid. 20.05
Kooliõpilaste laulupäev Peetri kirikus. 24.05 Supilinna rühma matk Kiidjärve lähedasele Valgesoo matkarajale.
27.05 Kooliõpilaste, vanemate ja õpetajate ekskursioon Tallinnasse. 31.05 Roosi maja II korruse rühma piknik
Laulupeomuuseumi pargis. 30.05 2. klassi väljasõit Peedule. 31.05 Peetri kooli tüdrukute rühm osales Tamme
staadionil toimunud võimlemispeol “Värve täis taevakaar”; kooli õppenõukogu nr 5. 01.06 Kodutütarde ja
noorte kotkaste pidulik koondus. 02.06 Kooliaasta lõpuaktus Peetri kirikus. 03.06 3. klass parvematkal
Taevaskojas; III trimestri ja õppeaasta lõpp koolis ning suvevaheaja algus. Mais ja juuni alguses toimusid kooli
töötajate arenguvestlused. Koolis käisid korralisel kontrollkäigul ametnikud PRIA-st ja lasteaias Terviseametist.
Tegevusloa uuendamine
26.05 tegi Haridus- ja Teadusministeerium otsuse anda Peetri kooli lasteaiale ja I kooliastmele (1.-3. klass) uus,
tähtajatu tegevusluba. Senine kehtib kuni 31.08.2016. II kooliastme (4.-6. klass) avamiseks saime selle taas
kolmeks aastaks (2016-2019).
Hea kooli ja lasteaia konkursid
20.05 esitasime nii kooli kui lasteaia poolt eeltööd osalemaks TÜ Eetikakeskuse korraldatavatel konkursitel
„Hea kool kui väärtuspõhine kool 2016 ” ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2016”. Tööde aluseks oli
sise- ja välishindamise käigus kogutud tagasiside ning arengukava perioodiks 2016-2019.
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