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Üritusi ja sündmuseid

02.03 MTÜ TLPK juhatuse  kuukoosolek;  II  ja  III  kooliastme õpetajate  koosolek.  03.03 3.  kl  õppepäev  "Elekter";  7.  kl

tüdrukud I.L.U´s.  04.03 1.-3.  kl  Tartu Elektriteatris  vaatamas filmi "Sipsik".  05.03 Lasteaia tutvustusõhtu uutele peredele

Supilinna majas; Roosi maja I korruse rühm vaatamas etendust "Hunt Kriimsilma talvetembud".  06.-07.03 4. kl Palupõhja

looduskoolis. 09.03 Avaldatakse TLPK juhtkonna heakskiidetud „Tegevusplaan õppehoone(te) sulgemiseks ja pausiks TLPK

tavapärases tegevuses seoses viiruse COVID-19 levikuga”.  09.-13.03 Avatud koolitunnid Põlva Jakobi Koolis.  10.03 Tartu

põhikooli vanematekogu koosolek; Jakobi Koolis külas Põlva Kooli tugispetsialistid; Jakobi Kooli kohtumisõhtu koolieelikute

vanematele;  Tartu põhikoolis külas Läti Valmiera koduõppe kooli töötajad.  11.03 TLPK õpilased emakeelepäeval Emajõe

Koolis;  Peapiiskop Urmas Viilma külastas Tartu põhikooli koolipäeva.  12.03  Eelkooli tunnid Tartus.  13.03 Jakobi Koolis

külas  Mäe Hambaravi  töötajad.  16.03 TLPK põhikooli  õppehooned (Küütri  1,  Tartu;  Kesk 11, Põlva)  on suletud viiruse

COVID-19 leviku tõttu kehtestatud riikliku eriolukorra  raames,  õppetöö toimub distantsõppe vormis kuni vastava riikliku

korralduseni;  Lasteaed  töötab vajaduspõhisel  režiimil.  19.03 Jakobi  Kooli  2.  kl  õpilane Mirelle  Kirbits pälvis  riiklikul

õpilasleiutajate konkursil oma vanuseastmes I koha.

Iganädalaselt  (kuni  16.03)  toimusid  koduõppijate  kohtumised ja  eelkooli  tunnid  Põlva  Jakobi  Koolis,  samuti

esmaspäevased  TLPK  juhtkonna  koosolekud.  Alates  16.03 toimuvad  juhtkonna  videokoosolekud 2  korda  nädalas  ja

õpetajate videokoosolekud kord nädalas.  

Märtsis peeti arenguvestlused lasteaia töötajatega ning Tartu 2.-3. ja 6 klassi õpilastega.   

Märtsist töötab Supilinna rühmas uue õpetaja abina Moonika Vaagen. 

Valmistumine õppeaastaks 2020/2021

Märtsis lõppesid konkursid,  mille tulemusena asuvad järgmisest õppeaastast  Tartu põhikoolis tööle  füüsikaõpetaja Kalev

Tarkpea,  bioloogiaõpetaja Külli Lokko ning  keemia- ja loodusõpetuse õpetaja Joana Jõgela. Põlva põhikoolis alustab

järgmisest õppeaastast eripedagoog Tiina Möller. 

Märtsis sõlmiti uute lasteaia õpilaste hariduslepingud. 

31.03 Tegevusloa taotluse esitamine HTM´le, et avada alates 01.09.2020 Põlvas III kooliaste (koduõppe õpilastele).

Projektitaotlused

Märtsis pälvis rahastuse (5 356 eur) SA Innovele programmile „Väikelahendused HEV-õpilastele” esitatud projektitaotlus.

Märtsis esitati järgmised projektitaotlused:  „Põlva Jakobi Koolile oma köök ehk toitlustusvõimekuse loomine kasvavale

haridusasutusele” (PRIA Leader-programm;  23  427.90  eur); „TLPK koolimaja  saali  kui  Eestis  ainulaadse  ajaloolise

kinosaali  tehnilise funktsionaalsuse suurendamine vastavalt  eripärale” (Kohaliku omaalgatuse programm; 5 068 eur);

„Classroom for the Next School Year (2020/2021)” (Nordkirche Weltweit; 3 000 eur). 

            Laulurõõmuga koolipäeva (Eesti Kirik, 11.03.20)

http://www.eestikirik.ee/lauluroomuga-koolipaeva/
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2020/03/TLPK-tegevusplaan-COVID-19-levikuks.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2020/03/TLPK-tegevusplaan-COVID-19-levikuks.pdf

