Peetri kooli ja lasteaia uudiskiri
Detsember 2018
Üritused ja sündmused
03.12 5. ja 6. klass PÖFF´il. 04.12 Advendiringid Punga majas; 1. klass Linnakodaniku muuseumi
jõuluprogrammil. 05.12 5. ja 6. klass Makerlab´i töötoas; Advendiring Roosi maja I korruse rühmas ja Supilinna
majas. 07.12 TLPK töötajate jõulupidu. 10.12 5.-6. klass Linnakodaniku muuseumi jõuluprogrammil. 11.12 4.
klass botaanikaaias. 13.12 Roosi maja I korruse rühma jõulupidu: 1. ja 4. klassi ühine kinoskäik. 14.12 6. klassi
lõkkeõhtu Külitsel; Supilinna rühma jõulupidu. 17.12 Roosi maja I korruse rühm metsloomadele süüa viimas;
Punga maja I korruse rühma jõulupidu; 5.-6. klass vaatamas jõulunäidendit Oskar Lutsu majamuuseumis. 18.12
2.-3. klass vaatamas jõulunäidendit Oskar Lutsu majamuuseumis; Punga maja II korruse rühma jõulupidu. 19.12
Roosi maja II korruse rühma jõulupidu; 6. klassi õppekäik TÜ kunstimuuseumisse. 20.12 Kooli ja lasteaia
jõulukontserdid Jaani kirikus. 21.12 Tartu Hooldekodu külastus ja kooliõpilaste esinemine. 24.12-06.01.2019
Kooli jõuluvaheaeg. 27.-31.12 Lasteaed suletud pühadeks.
Detsembris peeti arenguvestluseid 5. klassi õpilastega ja kooli töötajatega.
Uute õpetajatena asusid koolis tööle Jaana Mäesalu (eesti keel) ja Elise Nemliher (usuõpetus).
Ühise jõulukingina annetas kooli kogukond jõulutoitu Tartu kodutute päevakeskusele.

Läbitud riiklik haridusjärelevalve
Novembris ja detsembris 2018 läbis Peetri kool korralise riikliku haridusjärelevalve, mida teostas Haridus- ja
Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Tulenevalt kasvamisest läbib kool riikliku järelevalve iga
kooliastme (I-III) lisandumisel. Sarnaselt 2015. aastal toimunud järelevalvele ei tehtud selgi korral koolile
ühtegi ettekirjutust. Järelevalve õiendi(te)ga on võimalik tutvuda kodulehe välishindamise rubriigis.

Küütri 1 koolimaja
12.12 MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool üldkoosolek, kuhu kutsutud ka nõukogu liikmed ja vanematekogu
esindajad, tegi otsuse Küütri 1 kasuks ja volitas MTÜ juhatust üürilepingut sõlmima. 13.12 Kooli juhtkonna
esindajad tutvustasid Küütri 1 koolimaja plaani kohtumisel Tartu haridusosakonna juhtkonnaga. 20.12 Kooli
juhtkond ja Küütri 1 omaniku esindaja kohtusid samal teemal linnapea Urmas Klaasi ning abilinnapeade Reno
Laidre ja Madis Lepajõega. 21.12 MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool ja Ateena Maja OÜ vahel sõlmiti üürileping
kestvusega 15 aastat.

Detsembris võeti II poolaastaks kooli koduõppe suunale vastu 6 uut õpilast.
EELK Konsistoorium tasus detsembris Peetri koolile erakorralise investeeringuteotusena 48 000 eurot.

Vanast Volgast saab vähemalt 15 aastaks koolimaja (Tartu Postimees, 31.12.18)

