Peetri kooli ja lasteaia uudiskiri
Oktoober 2018
Üritused ja sündmused
01.10 Tutvumine Pauluse kiriku oreliga, 1.-3. klass (rahvusvaheline muusikapäev). 02.10 Roosi maja I korruse
rühm Pangodi matkarajal. 03.10 2. klassi esindus looduse tundmise võistlusel „Loodus lummab”;
Õpilasesinduse koosolek. 04.10 Tutvumine Pauluse kiriku oreliga, 4.-6. klass. 05.10 Õpetajate päev. 09.10 3.
klassi õppeprogramm botaanikaaias; TLPK nõukogu korraline üldkoosolek. 12.10 CAP (child assault
prevention) õpituba 1. ja 4. klassile. 16.10 1. klassi õppekäik Tartu avaturule; CAP õpituba 6. klassile;
Ülenurme lastaia töötajate külaskäik lasteaeda; Tartumaa sotsiaalpedagoogide külaskäik/koosolek koolis. 17.10
Eelkooli 1. õppepäev; Väikelapse esmaabikoolitus lapsevanematele (lasteaias). 18.10 CAP õpituba 6. klassile; 2.
klassi esindus "Lugemispesade kokkutulekul" (üritus raamatuhuvilistele algklasside õpilastele). 22.-28.10
Sügisvaheaeg. 23.10 Roosi maja I korruse rühma isadeõhtu. 31.10 II kooliastme õpilaste kõigi pühakute õhtu
pidu.
Oktoobris peeti 1. klassi õpilaste arenguvestlused ning lasteaia töötajate koostöövestlused.
Oktoobris algas koolipraktika 1 religioonipedagoogika ja 2 klassiõpetaja eriala üliõpilase jaoks. Lasteaed võttis
vastu 4 praktikanti.
Koolitusprojekti “Õppija individuaalset arengut toetav organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis”
(SA Innove; 01.02.-31.12.2018) raames toimusid oktoobris tundide vaatlused ja peeti supervisoonvestlused.

Lõikustänupüha kogukonnapäev
13.10 peeti Peetri kooli ja lasteaia kogukonnapäeva. Päeva osaks olid tänupalvus, õpilaste ja õpetajate kontsert,
rühmade ja klasside heategevuslaat ning õnneloos. Arvamustelgis arutleti hindamise ja koolivalmiduse
teemadel. Klasside ja rühmade heaks laekus laadalt kokku 3419,79 eurot.

Ilmus TLPK toimetiste sarja 2. raamat
13.10 esitleti Peetri kooli ja lasteaia kogukonnapäeval TLPK toimetiste sarja 2. raamatut “Peab julgema…
Artikleid väärtuskasvatusest ja hingeharidusest” (Pille Valk). Teosesse on koondatud võimalikult mitmekesine
valik Pille Valgu töödest. Pille oli akadeemik, õpetaja, (väärtus)kasvataja, hingeharija. Raamat toobki välja need
erinevad tahud tema artiklite kogumikuna. Kellele see raamat on mõeldud? Kõigile, kes kasvatavad, harivad või
lihtsalt hoolivad inimestest enda ümber. See on raamat, mis võib kuuluda nii kooli õppealajuhataja töölauale kui
lapsevanema öökapile. See on raamat, millest ammutada inspiratsiooni ja saada kinnitust.
Raamatut on võimalik osta (hinnaga 10 eurot) koolist, Peetri kirikust, Jaani kirikust, Pauluse kiriku
raamatupoest ja TÜ usuteaduskonnast.

Tarvo Siilaberg: Tasuta ja kohustuslik lasteaed ei lahenda tegelikke probleeme (Tartu Postimees, 31.10.18)

