Peetri kooli ja lasteaia uudiskiri
November 2018
Üritused ja sündmused
05.-09.11 1. klassis andsid tunde õpilaste isad. 07.11 Eelkooli 2. õppepäev. 07.11 Roosi maja II korruse rühma
isadehommik. 08.11 Punga maja II korruse rühma isadehommik; 3. klassi lauamängude hommik koos isadega
Agape kohvikus. 09.11 Lasteaia ja kooli ühine mardipäeva rongkäik Peetri kirikusse. 10.11 Koduõppe
kogukonna kogunemine Roosi lasteaiamajas. 12.11 3. klass kalanduse õppeprogrammil Tartu Loodusmajas;
Punga maja I korruse rühma isadehommik. 15.11 Roosi maja I korruse rühma vanemate koosolek. 16.11
Hindamispäev – õpetajatele tundidevaba ja õpilastele temaatiline koolipäev „Julgus mõelda, öelda, teha ja
vastutada”; lasteaia saksa keele õppijad Martina Schwarz´i kontserdil. 21.11 Õppenõukogu nr 1 koosolek. 22.23.11 I trimestri tunnistuste andmine. 22.11 Punga maja I korruse rühma vanemate koosolek; lasteaias külas
lasteinfektsionist Eda Tamm, loeng laste haigestumisest. 23.11 Koolitusprojekti “Õppija individuaalset arengut
toetav organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis” (SA Innove; 01.02.-31.12.2018) supervisoon; Riia
Eesti Kooli õpetajad ja õpilased külastasid kooli ning tutvustasid Läti maad, keelt ja kultuuri, ühiselt tähistati
Läti Vabariigi 100. aastapäeva; Kadripäeva tähistamine Supilinna rühmas koos Punga maja I korruse rühmaga.
26.11 Kadripäeva tähistamine koolis; Supilinna rühma vanemate koosolek. 27.11 2. klass kalanduse
õppeprogrammil Tartu Loodusmajas. 28.11 1. klassi vanemate koosolek; Roosi maja II korruse rühma vanemate
koosolek; lasteaia sisekoolitus „Kuidas tulla toime agressiivse lapsega rühmas?”. 29.11 Punga maja II korruse
rühma vanemate koosolek. 30.11 Supilinna rühma isadeõhtu.
Novembris peeti arenguvestlused 2. ja 5. klassi ning koduõppe õpilastega.
Korraline haridusjärelevalve
05.11 Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert Piret Hiisjärv külastas kooli, et
tutvustada algava haridusjärelevalve eesmärke. 26.-27.11 Tegevusloaga seotud korraline haridusjärelevalve.
Järelevalve keskendus II kooliastmele (I kooliastmel ning lasteaial on varasemast tähtajatu tegevusluba). Ekspert
tutvus kooli ruumidega ning vestles juhtkonnaga, õpilasesinduse liikmetega ning lapsevanemate esindajaga
kooli nõukogust. Eelnevalt oli ekspert põhjalikult tutvunud kooli dokumentatsiooniga (alusdokumendid, korrad,
protokollid, käskkirjad, kvalifikatsioonidokumendid, hariduslepingud, kanded EHIS´es). Järelevalve tulemusi
kajastav õiend avaldatakse selle valmides (detsembris) kodulehe välishindamise rubriigis ning saadetakse
tutvumiseks TLPK kogukonnale.

Toetus
Riigikogu Isamaa ja Vabaerakonna fraktsioonid toetasid regionaalsete investeeringutoetuste jagamisel Peetri
kooli kasvamist 27 000 euroga.

Triin Käpp: Kristlike koolide roll ühiskonnas (Kirik ja Teoloogia, 23.11.18)

