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Üritused ja sündmused

02.02 Küünlapäeva ja Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäeva tähistamine koolis.  05.02 1.  klassi  õppekäik

Kiidjärvele;  3.  klassi  õpilaste  esindus  osales  nutimängus  QWERTY  (Tartu  Veeriku  Koolis);  MTÜ  Tartu

Luterlik Peetri Kool üldkoosolek (kutsutud ka nõukogu liikmed).  06.02 Kodutütarde koondus.  07.02 4. ja 5.

klass kinos,  film "Väike ime"; Lasteaia koolitusprojekti „Õpihuvi” koolitus "Kontakt  lapsega.  Kooliküpsus"

(lektor Heli Kudu). 08.02 2. klass Vanemuises "Lumekuninganna" etendusel. 11.02 Kodutütarde Pitka matk ja

vastlapäeva tähistamine. 13.02 Vastlapäev, klassid Tartu Lumepargis (Raadil); Supilinna rühma väljasõit Põlva

Talurahvamuuseumi; Roosi maja rühmad Tartu Ratsarügemendi Klubi tallides; TÜ ihtüloogia lektor Lauri Saks

rääkimas 5. klassile Läänemere kaladest  ja kalandusest. 14.02 Sõbrapäeva ja tuhkapäeva tähistamine koolis;

Noorte kotkaste koondus;  Punga maja rühmad Tartu Ratsarügemendi Klubi tallides;  Lasteaia pedagoogilise

nõukogu  nr  3  koosolek;  kooliõpilaste  esindus  Peedu  kooli  keeltepeol. 19.02 2.  klassi  õppekäik  Elistvere

loomaparki; Õppenõukogu nr 2 koosolek. 20.02 Kodutütarde Vabariigi aastapäeva koondus; 3. klassi õppekäik

ERM-i. 21.02 5. klassi lapsevanemate kohtumine. 22.02 Lasteaia EV100 pidu Laulupeomuuseumis; 1.-2. klassi

õpilaste õppekäik lastehaigla füsioteraapia osakonda; Peetri kooli huvikooli tegevusloa taotlemise algatamine

(koosolek).  23.02 Kooli  EV100  kontsertaktus  Peetri  kirikus  ja  II  trimestri  tunnistuste  andmine;  1.  klass

vaatamas  etendust  „Sööbik  ja  pisik”.  24.02-04.03 Koolivaheaeg.  26.02-02.03 Uue  1.  klassi  vastuvõtu

perevestlused.  27.02 Koolitusprojekti „Väärtuspõhine koolikultuur” koolitus "Lastega filosofeerimine" (lektor

Egle Säre), osalesid ka õpetajad Kaarli Koolist. 

Lasteaiarühmades peeti arenguvestlusi. Tähtvere suusaradadel toimusid kõigi klasside suusatunnid. 

Trimestri lõpu tundidevaba koolipäev

16.02  oli  klassi-  ja  aineõpetajate  jaoks  tundidevaba  koolipäev,  et  õpetajad  saaksid  pühenduda  II  trimestri

kokkuvõtvate  sõnaliste  hinnangute  kirjutamisele.  Õpilaste  päeva  sisustasid  juhtkonna  liikmed  ja  sõbrad

Kaitseliidust,  toimus  kooriproov.  Edaspidigi  on  trimestri  eelviimane  reede  sel  põhjusel  õpetajate  jaoks

tundidevaba.

Algavad projektid ja esitatud taotlused

Veebruaris pälvis SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastuse projektitaotlus „Tartu Luterliku Peetri Kooli

III  kooliastme  (7.–9.  klass)  avamine  ja  uue  arenguperioodi  (2019–2022)  ettevalmistamine.”  (kestvus

01.04.2018-30.04.2019).  

Veebruaris  esitati  SA  Keskkonnainvesteeringute  Keskusele  projektitaotlus  „TLPK  õpilaste

keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud õppeaastal 2018/2019”. 

http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2018/03/AH18-Taotlusvorm_041017TLPK.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2018/03/AH18-Taotlusvorm_041017TLPK.pdf

