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Põhikooli (Tartus, Põlvas), lasteaia ja huvikooli tegevus eriolukorra ajal 

Põhikoolis on õppetöö toimunud distantsõppe vormis, kuid endiselt vastavalt õppekavale. Õpetajad on andnud tööülesandeid

nii  nädala  kui  päeva  kaupa,  toimuvad  ka  klassitunnid/-hommikud,  kasutatakse  koostöist  õpetamist  ja  projektõpet.  Kõik

soovijad õpilaste seast  on saanud koolist  nutiseadme (tahvelarvuti  klaviatuuri ja hiirega).  Õpetajad kasutavad erinevaid e-

õppekeskkondi,  sh opiq.ee´d.  Õppetööga seotud suhtluseks kasutatakse endiselt Stuudiumi e-päevikut. Algklassides teevad

õpetajad õpilastega enam individuaalset tööd. Lapsevanemad on olnud kooliga solidaarsed ja mõistvad, valitseb kogukondlik

vaim. Tartu tugispetsialistid on distantsõppega kohanenud. Koolipsühholoog ja kaplan on vajadusel toetamas koolikogukonna

suuri ja väikeseid. Eripedagoog toetab eelkõige õpilasi, kes vajavad õpiabi. 

Lasteaed  on alates 16. märtsist avatud vajaduspõhiselt, seda on 5 rühma 90 lapsest kasutanud üksikud. Tartu Linnavalitsus

kompenseerib  perioodil  16.03-31.05.2020  lapsevanema  poolt  tasutud  kohatasu,  pered  on  seetõttu  sel  perioodil  lasteaia

õppemaksust vabastatud. Lasteaiaõpetajad on eriolukorra ajal korraldanud rühmade Zoom-kohtumisi, salvestanud ja saatnud

peredele lugusid ning laule, jaganud fotosid. 

Peetri Huvikool eriolukorra perioodil ei tegutse. Samuti ei toimu Tartus ega Põlvas eelkooli tunnid. 

Üritusi ja sündmuseid

06.04 MTÜ TLPK juhatuse kuukoosolek (virtuaalselt).  07.-08.04 TLPK nõukogu korraline poolaasata e-üldkoosolek.  09.-

12.04 Lapsevanemte rahuoluküsitlus distantsõppe korraldusest.  12.-13.04 Ülestõusmispühad, kogukonnaga jagati virtuaalseid

pühadetervitusi.  20.-26.04 Kevadvaheaeg,  õpetajate  ankeetküsitlus  õppeaasta  lõpetamisest.  27.04 Algas  koolivormi

ettetellimisperiood (kestab kuni 26.06).  30.04 Koolijuht ja õppealajuhatajad osalesid Eesti Kristlike Erakoolde Liidu juhtide

videokoosolekul distantsõppe korraldusest ja õppeaasta lõpetamisest. 

Aprillis toimusid juhtkonna videokoosolekud 2 korda nädalas ja õpetajate videokoosolekud kord nädalas.  

Aprillis peeti arenguvestlused Tartu põhikooli töötajatega ja juhtkonna liikmetega.    

Valmistumine õppeaastaks 2020/2021

Aprillis algas hariduslepingute sõlmimine Põlva Jakobi Kooli uute õpilaste peredega.  Vastuvõtus olijate arv ületab kooli

senise kasvuprognoosi, ametlikult vastuvõtt kestab 31. maini.   

Tartu põhikooli järgmise õppeaasta 4. klassi (klass 2017) klassijuhatajaks saab õp Annabel Berg.  

Projektitaotlus

21.04  Esitati  projektitaotlus  Hariduse  Infotehnoloogia  SA  ProgeTiigri  taotlusvooru  IKT  ja  robootikaringi  vahendite

hankimiseks (4 850 eur). Arvestatud on, et robootikaring alustab septembrist ka Jakobi Kooli juures. 

          Kadi Künnapuu, Irja Toots: Lapsevanema roll distantsõppes ja koduõppes (ERR, 23.04.20)

Erilisest olukorrast väljuvad kristlikud koolid tugevamana (E-kirik, 30.04.2020)

https://www.err.ee/1081053/kadi-kunnapuu-ja-irja-toots-lapsevanema-roll-distantsoppes-ja-koduoppes
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