
Tartu Luterliku Peetri Kooli tegevuse kokkuvõte

Veebruar 2019

Üritusi ja sündmuseid

04.02 3.  kl  Tartu  Linnakodaniku  muuseumis.  05.02 3.  kl  õpilased  nutimängus  QWERTY.  07.02 3.  klassi

vanemate koosolek. 12.-14.02 Sõbrapäeva karnevalid lasteaiamajades. 13.02 5. kl sõbrapäeva pidusöök ja kino

"Mia ja valge lõvi".  15.02 Trimestrilõpu hindamispäev koolis;  Supilinna rühma vanemate koosolek: arutelu

rühma ümberkorraldamisest.  20.02 Aruteluõhtu "Minu piirid-sinu piirid. Kuidas seada peres piire nii, et kõigil

oleks hea olla?" (koolipsühholoog Maarja Sagen). 22.02 Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud kooli ja

lasteaia kontserdid (Küütri 1); II trimestri tunnistuste andmine. 25.02-03.03 Koolivaheaeg.

Veebruaris toimusid kooliõpilaste uisu- ja suusatunnid ning alustas riigikaitse huviring. 

Veebruaris võeti kooli koduõppe suunale vastu 2 uut õpilast (koolis on seega kokku 112 õpilast). 

Veebruaris  täiendati  koolivormi valikut pusa ja pikkade varukatega  T-särgi  näol  ning annetati  vormiriideid

ERM´is 13. märtsil avatava näituse „Vormitud lugu 12“ tarvis.

Arenguperioodi 2019-2022, III kooliastme ja Põlva õppekoha avamise ettevalmistamine

05.02  Arutelukoosolek Põlva pastoraadis TLPK õppekoha rajamisest.  06.02 Põhikooli õppekava koosolek ja

koolitus  kooliõpetajatele  „Õpiväljundid  ja  nende  sõnastamine”  (lektor  Einike  Pilli).  11.02 MTÜ  TLPK

üldkoosolek: otsused Põlva õppekoha rajamisest ja TLPK 2019. aasta eelarve kinnitamisest. 13.02 Arengukava

koosolek.  20.02 Põhikooli õppekava koosolek ja õppenõukogu nr 2.  22.02 Algas vastuvõtt avatavasse Põlva

õppekohta. 26.02 Põlva õppekoha algatusrüha, EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse ja TLPK kogukonna

esindajate kohtumisõhtu Tartus.

Veebruaris toimus arengukava 2019-2022 ideekorje ka selleks loodud drive´i keskkonnas. Panustada on olnud

võimalik MTÜ TLPK ja nõukogu liikmetel ning töötajatel. 

Vastuvõtt õppeaasta 2019/2020 õppeaasta 1. klassi

13.02  Eelkool.  17.02  Lõppes  kohataotluste  vastuvõtt  TLPK  kogukonna  jaoks. 25.-26.02  Peeti  1.  klassi

vastuvõtuvestlused. 01.03 1. klass (18 õpilast) vastuvõetud. 

Küütri 1 koolimaja ettevalmistused

Hoones  on  alanud  tööd  kooliruumide  rajamiseks  ja  valminud  on  esmased  sisustusplaanide  eskiisid.  Kooli

juhtkond  on  iganädalastel  koosolekutel  arutanud  eelkõige  hoone  turvalise  sissepääsu,  inventari,  digitaristu

(kohtvõrgu)  ja  allrendiga  seotud  küsimusi.  26.02  Toimus  töökoosolek  omaniku  ja  ehitajaga  olulisemate

jooksvate küsimuste arutamiseks.

             Tartu Peetri kool avab Põlvas filiaali (Eesti Kirik, 22.02.19)

http://www.eestikirik.ee/tartu-peetri-kool-avab-polvas-filiaali/
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/02/TLPK-eelarve-2019.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/polva-kool/
http://www.luterlik.edu.ee/kool/koolivorm/
http://www.luterlik.edu.ee/koduope/
http://www.luterlik.edu.ee/huvikool/huvitegevus/

