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Üritused ja sündmused

02.04  Supilinna rühma vanemate õhtu. 03.04 Kodutütarde koondus; TLPK nõukogu koosolek; 3. klass Tartu

Päästekomandos; õpituba lasteaia vanematele „Laste kasvatamine karistuseta” (lektor Tanel Jäppinen) 04.04 5.

klass Tartu Trükimuuseumis saksakeelsel õppekäigul; Roosi maja I korruse rühma teatrikülastus; 05.04 Punga

maja II korruse rühma vanemate õhtu.  06.04 4.-5. klassi õpilased õigekirjaolümpiaadil.  09.04 Koolitusprojekti

„Väärtuspõhine koolikultuur” supervisioon kooli meeskonnale (koolitaja Egle Säre).  10.04 3. klassi võistkond

õpioskuste olümpiaadil; Roosi maja I korruse rühma vanemate õhtu. 10.-12.04 Kevadkarnevalid lasteaias. 12.04

4.  klassi  õppekäik  Viljandisse.  13.04 Staarihommik  koolis  (Lautstark´i  peaproov).  14.04 Saksakeelse

lauluvõistluse „Lautstark” Tartu eelvoor. 16.04 Vestlusring koolikorraldusest: koolipäev ja toitlustamine; MTÜ

TLPK juhatuse koosolek. 16.-20.04 „Anname au” kampaania meenete heategevusmüük koolis, koolipere kandis

veteranipäeva eel sinilille märki. 17.04 Koolieelikute matk; Roosi maja II korruse rühma vanemate õhtu. 18.04

4.  klassi  võistkond  õpioskuste  olümpiaadil. 19.04 Punga  maja  I  korruse  rühma  vanemate  õhtu;  5.  klass

teatrirännakul "Kodu" (Lille Majas); 19.-20.04 Talgud Roosi ja Punga majade juures. 20.04 1. klassi õppekäik

„Loomalapsed”  Elistvere  loomaparki.  21.04-01.05 Kevadvaheaeg.  23.04 Koolitusprojekti  “Väärtuspõhine

koolikultuur”  koolitus  õpetajatele  „Väärtuskasvatuse  meetodid“  (lektor  Nelli  Jung).  24.04 Eralasteaedade

laulupäev.  25.04 Tutvumispäev uuele 1. klassile; Väätsa lasteaia õpetajate külaskäik lasteaeda.  26.04 Noorte

kotkaste  matkamäng  Ristmik.  26.-27.04 Koolitusprojekti  „Õppija  individuaalset  arengut  toetav

organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis” avakoolitus: sissejuhatus projekti, muutuv õpikäsitus, 21.

saj oskused, õpimotivatsioon.  28.04 Ülelinnaline saksakeelne kontsert Hans Hase laulupidu, osalesid 1.-2. kl

õpilased ja lasteaialapsed.

Aprillis  peeti  arenguvestluseid  1.,  2.  ja  4.  klassis  ning  toimus  lapsevanemate  rahulolu-uuring  seoses

koolikorraldusega. 

Hoovikohvik Supilinna majas

29.04 pidasid Supilinna päevade raames Supilinna maja õpetajad ja vanemad hoovikohvikut – juba kolmandat

aastat järjest. Kohviku tulu (325 eurot) läheb rühma heaks.

Algavad projektid ja esitatud taotlused

Märtsis  esitati  Euroopa  Sotsiaalfondi  taotlusvoor  meetme „Lapsehoiukohtade  loomine  ja  teenusepakkumise

toetamine  0–7-aastastele  lastele”  raames  taotlus  nädalavahetuse  rühma  loomiseks  septembrist  2018

(lapsevanemate osalemist  tööturul).  HITSA ProgeTiigri  programmi seadmete taotlusvoorust  taotleme toetust

robootikaringi  avamiseks  järgmisest  õppeaastast.  Kohaliku  omaalgatuse  programmile  esitati  toetuse  taotlus

käsitöö ka huvihariduse edendamiseks: potikedra ning õmblusmasinate ostmiseks.  


