
Tartu Luterliku Peetri Kooli tegevuse kokkuvõte

Aprill 2019

Üritusi ja sündmuseid

03.04 2. kl vanemate koosolek; 6. kl näitusel „Anne Franki elu”; 3. klassi võistkond õpioskuste olümpiaadil.  04.04 3. ja 6. kl

esindajad etluskonkursil Tartu Kivilinna Koolis.  06.04 Lasteaia ja kooli õpilased saksakeelse lauluvõistluse „Lautstark” Tartu

eelvoorus.  08.04 Roosi maja II korruse rühm külastamas talu Pangodis.  08.-18.04 Klassiõpetaja eriala üliõpilased praktikal 1.

klassis. 09.04 3. kl Vapramäel õppekäigul „Orienteerumine maastikul”. 09.04 Supilinna rühma vanemate koosolek; Roosi maja I

korruse rühma vanemate koosolek; 5. kl vanemate koosolek.  10.04 4. kl võistkond õpioskuste olümpiaadil; 5.-6. kl õpilased

linnaraamatukogus Kaire Nurga Palamuse retkede näitusel; Roosi maja II korruse rühma vanemate õhtu. 11.04 Lasteaia saksa

keele õppijad külas Saksa Kultuuri Instituudis. 13.04 Ülelinnaline saksakeelne kontsert „Hans Hase laulupidu”, osalesid 1.-2. kl

õpilased ja lasteaialapsed. 15.-18.04 Suur Nädal koolis. 15.04 Roosi I korruse rühma väljasõit Lukele; 1.-3. kl Vanemuise teatris

vaatamas etendust „Kohtume kell 8 Noa laeval”.  17.04 5. ja 6. klass ERM´is õpilaste teadusfestivalil; lasteaias ja koolis külas

õpetajad projektist „Mitmekultuuriliste koolide võrgustik”; Kooliõpetajate sisekoolitus „Isikuandmete kaitse - õigus ja kohustus”

(lektor eripedagoog Maili Karindi); Vanemate aruteluõhtu „Kuidas toetada last, kes on rahutu ja kellel on raske keskenduda?”

(lektor koolipsühholoog Maarja Sagen). 18.04 5. kl näitusel „Anne Franki elu”. 22.-28.04 Kevadine koolivaheaeg. 23.04 Punga

maja II korruse rühm eralasteaedade teatripäeval. 25.04 Koolitus vanematele „Väikelapse traumad ja esmaabi” (lektorid Viivika

Padar, Jelena Leppik. 26.04 Evakuatsiooniõppus lasteaias ja tuleohutuse baaskoolitus TLPK töötajatele. 28.04 Pannkoogikohvik

Supilinna lasteaiamajas (Supilinna päevade raames).

Koduõppe õpilane Priit Pedaste saavutas matemaatikavõistlusel „Känguru” oma vanuserühmas 1. koha (6512 võistlejast).

Apillis  peeti arenguvestlused 5. kl (15.04-24.05) õpilastega ja lasteaia vastuvõtuvestlused.

Laupäeviti toimusid koduõppe suuna perede iganädalased kohtumised. 

Arenguperioodi 2019-2022 ja III kooliastme avamise ettevalmistamine

12.04 Kooliõpetajate sisekoolitus „Lastega filosofeerimine, II osa” (lektor Egle Säre). 25.04 Kooliõpetajate sisekoolitus/seminar

„Koolipäev ja koostöine õpetamine”. 18.04 HTM´lt laekus esmane tagasiside tegevusloa taotlusele vajaduse kohta teha üksikuid

parandusi alusdokumentatsioonis.

Põlva õppekoha avamise ettevalmistamine

05.04  Peeti  vastuvõtuvestlused esimeste õpilaste  peredega.  09.04 Kooli  tutvustav kohtumisõhtu. 15.04 HTM alustas  TLPK

Põlva õppekoha tegevusloa menetlemist.

Küütri 1 koolimaja ettevalmistustööd

Ehitustööd hoonesse kooliruumide rajamiseks kulgevad plaanijärgselt. Kooli juhtkond on iganädalastel koosolekutel arutanud

eelkõige inventari, ruumide kasutusotstarbe ja ka tulevase  allrentimisega seotud küsimusi. Tehti otsus võtta hoone osaliseks

sisutamiseks vastu HTM´i poolt TLPK´le pakutud ministeeriumis väljavahetamisele minev mööbel.  

            Raadiosaade Tartu Luterlikust Peetri Koolist    (Taskuhääling „Õpime koos”, 22.04.2019)

http://www.luterlik.edu.ee/athena-keskus/
https://www.youtube.com/watch?v=j7ZP9YNKI3M&t=16s
http://www.luterlik.edu.ee/polva-kool/
http://www.luterlik.edu.ee/koduope/

