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Üritusi ja sündmuseid

01.-31.10  Eelkooli  vastuvõtt  Põlva Jakobi Koolis. 01.10 2.  kl  õppekäigul  Kiidjärvele;  3.  kl  Põllumajandusmuuseumis

(„Viljaterast  leivani”);  Jakobi  Kooli  vanemate  ja  õpetajate  koosolek;  4.  kl  tasemetöö  loodusõpetuses.  02.10 Lasteaia

õpetajate koosolek-seminar J. Käisi üldõpetuslikust metoodikast; TLPK Erasmus+ konverents „Õpetajate toetamine laste

kriitilise  mõtlemisoskuse  arendamisel  ja  väärtuskasvatuse  edendamisel  koolis  ja  lasteaias“  (koostöös  TÜ pedagoogika

osakonnaga).  03.10 Algklasside kontsert-õpituba "Igaühel oma pill".  07.10 6. klass Rahvusarhiivis Noora; MTÜ TLPK

juhatuse koosolek. 08.10 6. kl Kalana karjääris.  09.10 Lasteaia õpetajate koosolek ja seminar „Läbipõlemine: kuidas end

hoida?” (lektor Jaak Maasalu); 7. kl õppekäigul Tallinna vanalinna. 10.10 1. klass Põllumajandusmuuseumis („Viljaterast

leivani”); 2. kl laste- ja noortekirjanduse festivalil Lutsu raamatukogus (10.-11.10); Esmaabikoolitus TLPK personalile;

Eelkooli  esimene kohtumine.  11.10 Evakuatsiooniõppus koolimajas (Küütri  1);  TÜ alushariduse tudengid ja õppejõud

külas lasteaias; 6. kl sportlik reede spaas. 12.10 Lõikustänupüha kogukonnapäev. 14.10 Algavad arenguvestlused 1. klassis

(kestavad  kuni  20.11);  Esmaabikoolitus  TLPK personalile.  15.10 Õpiõhtu  vanematega:  "Õppima õppimine-  kuidas  ja

miks?" (Külvi Teder, Maarja Sagen). 16.10 Supilinna rühma koosolek; 4. klassi klassiõhtu. 17.10 2. kl võistkond Descartes

´i  Koolis  lugemispesade  üritusel;  Jakobi  Kooli  õpilased  PPA rändekriisi-teemalisel  õppusel.  19.10 Verge  metoodiline

koolitus  õpetajatele.  21.-27.10 Sügisvaheaeg.  21.10 Roosi  maja  I  korruse  rühma  väljasõit.  23.10 Lasteaia  õpetajate

koosolek-kovisioon.  24.10 Jakobi  Kooli  õpetajate  koosolek-seminar  (hindamine).  28.10 II  ja  III  kooliastme  õpetajate

koosolek (hindamine).  29.10 3. kl Valgesoo rabas; Õpilasesinduse koosolek.  30.10 Lasteaia pedagoogilise nõukogu nr 2

koosolek. 31.10 4. klass TÜ Loodusmuuseumis; Õpiõhtu vanematega: "Lapse seksuaalne areng". 

Dokumentatsiooni hooldus

Õppeaasta eel  menetletud dokumentatsioonile laekus mitmeid asjakohaseid täiendus- ja parandusettepanekuid. Seetõttu

töötas TLPK juhtkond septembris allpoolviidatud dokumendid taas läbi ja esitas oktoobris parandatud kujul menetlemiseks

ja kinnitamiseks: 09.-16.10 TLPK õppenõukogu nr 1 e-koosolek. 18.-25.10 TLPK nõukogu e-koosolek. 30.10 MTÜ TLPK

üldkoosolek. Täiendatud ja parandatud dokumendid (peamised muudatused viidatud sulgudes): 

TLPK põhikooli kodukord (vt ptk 7, 12, 13, lisa 3), TLPK põhikooli õppekava üldosa (vt ptk 7.3), TLPK põhikiri (vt prg

3.9.8, 6.7.1 c), TLPK vastuvõtu tingimused ja kord (vt ptk 3). 

Nõukogu koosseisu uuendamine

18.10-01.11 E-hääletusel valiti - seniste volituste aegumise ja TLPK kasvamise tõttu - esindajaid TLPK nõukokku Roosi 1

lasteaiamajast (lapsevanemad), Punga 2 lasteaiamajast (õpetajad), Tartu I kooliastmest (õpetajad), Tartu III kooliastmest

(õpetajad, lapsevanemad), Tartu II kooliastmest (lapsevanemad), koduõppe suunast (õpetajad, lapsevanemad).

Vt nõukogu täielik koosseis kodulehel ja volitused põhikirjas (ptk 3).      

Toomas Nigola: Kristlik haridus – kellele ja milleks seda vaja on? (Eesti Kirik, 02.10.2019)

http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/11/TLPK-p%C3%B5hikiri_30.10.2019-1.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/inimesed/kooli-noukogu/
http://www.eestikirik.ee/kristlik-haridus-kellele-ja-milleks-seda-vaja-on/
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/11/TLPK-vastuv%C3%B5tu-tingimused-ja-kord_30.10.2019.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/11/TLPK-p%C3%B5hikiri_30.10.2019-1.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/11/TLPK-p%C3%B5hikooli-%C3%B5ppekava_30.10.2019.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/11/TLPK-p%C3%B5hikooli-kodukord_01.11.2019-1.pdf

