
Peetri kooli peamised arengud ja muudatused õppeaastaks 2018/2019 

Uued töötajad ja ametid. Lasteaia juhataja Külvi Teder on uuest õppeaastast kogu asutuse õppejuht.

Seoses  kooli  kasvamise  ja  koormuste  suurenemisega  asuvad  uuest  õppeaastast  koolis  tööle

muuskaõpetuse  õp Anna  Humal (ka  mudilaskoori  juhataja;  õp  Mari  Tooming  jätkab  lastekoori

juhina),  4.  klassi  eesti  keele  õp  Kadri  Seil,  koolipsühholoog  Maarja  Sagen,  5.-6.  klassi  poiste

kehalise  kasvatuse  õpetaja  Jaan  Angerjärv,  vene  keele  ringi  õp Maria  Sibul,  robootikaringi

juhendaja  Kerli  Mikk ning  mõttemängude  ja  maleringi  juhendaja  Meelis  Kuldkepp.  4.  klassi

klassijuhatajaks  sai  õp  Maili  Petersen,  ajalugu  ja  ühiskonnaõpetust  hakkab  õpetama  dir  Tarvo

Siilaberg, koduõppe koordinaator on Kadi Künnapuu, pikapäerühma juhendab (taas) Viivika Padar

ning II kooliastmes õpetab inimeseõpetust klassiõp Merle Adson. 

Õpilaskond. Õppeaastal 2018/2019 õpib 1.-6. klassis tavaõppes 91 õpilast. Lisaks alustab tegevust

koduõppe suund, kuhu on vastuvõetud 10 õpilast. Aastaga on kool seega kasvanud 31 õpilase võrra

(neist 18 1. klassis) ja jõudnud 101 õpilaseni.  Lähtuvalt  viimaste õppeaastate praktikast kehtestub

meie klassi suuruseks 18+2 õpilast. 2 õpilase võrra on klassi võimalik suurendada nõukogu otsusel (ja

eeldusel, et selleks on sobivad tingimused).   

Peetri huvikooli algus, uued huviringid.  Huviringide valik on mitmekesistunud, meie huviharidus

hakkab toimuma  Peetri huvikooli (pidaja MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool) alt.  Huviharidust asub

koordineerima arendusjuht  Maris Meus. Registreerumine huviringidesse avatakse  21. augustil, mil

vanemateni jõuab ringide tegevusgraafik ja kogu korralduslik info. 

Eelkool. Õppeaasta 2018/2019 eelkooli klassi on vastuvõetud 18 õpilast, kellest valdav enamus on

meie  lasteaiast.  Eelkool  toetab  lasteaia  kooliettevalmistust,  teeb  tuttavaks  klassiõpetaja  (eelkooli

õpetajaks on järgmise 1. klassi õpetaja Ave Gill), koolikeskkonna ning klassikaaslastega. 

Toitlustamine.  Õpilaskonna suurenemisest tingitud kasvava vajaduse tõttu vahetub kooli toitlustaja.

Senine  toitlustaja,  Pauluse  köök,  jätkab  meie  lasteaiale  lõuna  valmistamist.  Koolilõunat  pakub

edaspidi Dussmann Eesti OÜ. Viimane on Tartus nii era- kui munitsipaalkoolide toitlustaja. Jälgime

toidu kvaliteeti ja ootus selle suhtes on jätkuvalt kõrge. Koolilõuna hinnaks on uuest õppeaastast 1,80

eurot, millest lapsevanema poolt tasutav osa on 80 senti. 

http://www.luterlik.edu.ee/huvikool/huvitegevus/
http://www.luterlik.edu.ee/koduope/


Pikapäevarühm.  Õppeaastast  2018/2019 on pikapäevarühm avatud üksnes  1.-2.  klassi  õpilastele.

Pikapäevarühm kestab esmaspäevast neljapäevani, tundide lõpust 15.15-ni ning selle osalustasu on 1

euro päeva kohta, millele lisandub 1,60 sooja eine eest. Registreerumine pikapäevarühma avatakse 21.

augustil,  mil  vanemateni  jõuab kogu täiendav korralduslik  info.  Pikapäerühma  juhendab Viivika

Padar.

Uut  inventari  ja  tehnikat.  Uuest  õppeaastast  on koolil  paremad  tehnilised  võimalused.  Meil  on

mobiilne arvutiklass, mis koosneb 24 tahvelarvutist ja 10 sülearvutist. Käsitööklass sai potikedra ning

3 uut ja 7 kasutatud õmblusmasinat. 

  

Nõukogu  laiendamine.  Vastavalt  nõukogu  ja  kooli  pidaja  (MTÜ  TLPK)  otsustele  põhikirja

muutumiseks  aprillis  2018,  muutub  kooli  juhtorgan  laiapõhjalisemaks  ja  selle  liikmete  arv

kahekordistub.  Uute  liikmete  valimised  korraldatakse  augustis  ja  septembris  2018.  Vt  täpsemalt

põhikiri 3.8.

5  aastat  Peetri  kooli  taasasutamisest.  Sügisel  2018  möödub  5  aastat  sellest,  kui  Peetri  kool

taasalustas 6 kooliõpilase ja 36 lasteaialapsega tegevust. Selle tähistamiseks toimub lõikustänupühal

visiooniseminar  (2019-2022)  ja  TLPK  toimetiste  sarja 2.  raamatuna  ilmub  Pille  Valgu elutöine

väärtuskasvatuslike artiklite kogumik. 

Tegevusloaga seotud haridusjärelevalve. Sügisel 2018 teostab HTM´i välishindamisosakond Peetri

koolis  haridusjärelevalve.  Noored  erakoolid  läbivad  haridusjärelevalve  kord  3  aasta  jooksul,  iga

kooliastme kokkuvõttena. 2015. aastal toimunud esimese järelevalve (vt õiend) tulemusena said meie

I kooliaste ja lasteaed tähtajatu tegevusloa.  Järelevalvest ja välishindamisest lähemalt kodulehel. 

Peetri  kooli  üleminekuperiood  2018-2019.  Periood  02.2018-08.2019  on  Peetri  kooli  jaoks

üleminekuperiood kasvamisel täielikuks põhikooliks ehk III kooliastme avamiseks. Perioodi peamised

tegevused  koonduvad  4  suurema  projekti  alla,  mille  eesmärkideks  on  koolitada  Peetri  kooli

vajadustest  lähtuvalt  õpetajaid  (eelkõige  hindamise,  lõimingu  ja  väärtuskasvatuse  valdkonnas),

analüüsida ja hinnata senist tegevust ning luua eeldused uue kooliastme avamiseks. III kooliastme

avamine on ühtlasi kooli uue arenguperioodi (2019–2022) alguseks. Vt täpsemalt üleminekuperioodi

tegevused õppeaastal 2018/2019. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cyyr74TgNOJveQ3P2LSLuoWgR76VcyKqgtm8yc9nOUA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cyyr74TgNOJveQ3P2LSLuoWgR76VcyKqgtm8yc9nOUA/edit#gid=0
http://www.luterlik.edu.ee/hinnangud/valishindamine/
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2016/03/Tartu-Luterliku-Peetri-Kooli-rjv-%C3%B5iend-3.pdf
https://et.wikipedia.org/wiki/Pille_Valk
http://www.luterlik.edu.ee/raamat/
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2018/04/Tartu-Luterlik-Peetri-Kool_p%C3%B5hikiri_2018.pdf

