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Üritused ja sündmused

03.09  1.  klassi  ja  6.  klassi  klassiruumi  õnnistamine  praost  Ants  Toominga  poolt.  04.09  Peetri  kooli  112.

sünnipäev.  11.09  3.  klass  seenenäitusel  Tartu  Loodusmajas;  1.  klass  raamatukogutunnis  Tartu

Linnaraamatukogus. 12.09 Roosi maja II korruse rühma vanemate õhtu. 13.09 Supilinna maja rühma vanemate

õhtu; Punga maja II korruse rühma vanemate õhtu. 14.09 1. klass seenenäitusel Tartu Loodusmajas. 18.09 Roosi

maja I korruse rühma vanemate õhtu. 19.09 Algklassid etendusel "Viks ja Koba" (Teatri Kodus). 20.09 Eelkooli

vanemate  koosolek.  21.09 II  kooliastme  spordihommik  Turu  spordihoones.  24.09 I  kooliastme  spordipäev

Tamme staadionil; Tartu Ülikooli praktikandid lasteaias; kooli vanematekogu koosolek. 25.09 1. klass näitusel

"Viljaterast  leivani"  Eesti  Põllumajandusmuuseumis;  õpetajad,  nõukogu  ja  vanematekogu  liikmed tutvumas

Veski 32 hoonega. 26.09 1. klassi lapsevanemate koosolek; 2. klass õppekäigul "Puud meie ümber" Elistveres;

Punga  maja  II  korruse  rühma talukülastus;  saksa  keele  õpetaja  Helen  Tammeleht  pidas  ettekande  varasest

keeleõppest Kadrioru Saksa Gümnaasiumi sümpoosionil „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. Mitmekeelsemaks

saksa keele abil.“ 27.09 Punga maja I korruse rühma vanemate õhtu; Tartu Ülikooli praktikandid lasteaias. 28.09

Koolitusprojekti “Õppija individuaalset arengut toetav organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis”

supervisoonikoolitus kooliõpetajatele.

Septembris alustasid nii lasteaia kui koolis tegevust huviringid;

Septembris astusid Peetri kooli 6. klassi õpilased üles Vikerraadio saates Miniturniir.

Terass ja puutööriistad lasteaias

Septembris valmis Roosi 1 ja Punga 2 lasteaiamajade ühisele õuealale varikatusega terass (foto). Terassist on

plaanis kujundada mitmekesiseid kasutusvõimalusi pakkuv õuesõpperuum. Selle ehitas Margus Tamm, kes on

ka varem meie lasteaia juurde rajanud õueatraktsioone ning rühmadesse mängurõdusid. 

Septembris teatas AS Stokker, et kingib Peetri kooli lasteaiale tööriistu puutöökeskuse rajamiseks. Pakkumine

lähtub  lasteaia  poolt  kirjeldatud  vajadusest.  Muu  hulgas  saame  tisleripingi,  nikerdusnuge,  freese,  raspleid,

peitleid, saage, puidu põletuskomplekti jm. 

Tunnustus

28.09 pälvis TLPK looja ja õppealajuhataja Külvi Teder tunnustuse “Tartu aasta õppeasutuse juht 2018”.

Õppeaasta 2017/2018 kevadel SA Innove poolt korraldatud rahulolu-uuringute tulemused 

2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside – Tartu Luterlik Peetri Kool

2018. aasta lasteaedade rahuloluküsitluste tagasiside – Tartu Luterlik Peetri Kool

Triin Käpp: Hindamine ja põhikooli lõpueksamid kirikus (Eesti Kirik, 19.09.2018)

https://drive.google.com/file/d/1Bk2r1CHYOD1e1kdtrOPH9Pt0yAt9pm6w/view?usp=sharing
https://vikerraadio.err.ee/miniturniir
http://www.luterlik.edu.ee/huvikool/
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2018/10/Alushariduse-rahuloluk%C3%BCsitluste-tagasiside-2018-Tartu-Luterlik-Peetri-Kool.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2018/08/%C3%9Cldhariduskoolide-rahuloluk%C3%BCsitluste-tagasiside-2018-Tartu-Luterlik-Peetri-Kool.pdf
http://www.eestikirik.ee/hindamine-ja-pohikooli-lopueksamid-kirikus/

