
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond oktoobris 2020

Üritusi ja sündmuseid. 01.10 Muusikapäeva tähistamine PK´s. 02.10 PK 3. kl Roald Dahli pidu. 05.10 Õpetajate päev. 06.10

PK 1. kl Elistveres õppekäigul; TLPK nõukogu sügispoolaasta koosolek.  07.10 Algasid PK eelkooli tunnid (19 õpilast); JK

vanemate ja õpetajate koosolek. 09.10 PK 8. kl liikumisõpetus Elva keeglisaalis; JK klassid Pokumaal. 12.10 Punga maja II k

rühma tänuõhtu lasteaia terrassil.  14.10 Sisekoolitusel lasteaias „Usuõpetus eelkoolieas”.  15.10 Lõikustänupüha tähistamine

Supilinna rühmas; Roosi maja I k rühma lõikustänupüha minilaat.  17.10 Üle-eestiline koduõppe sügispäev PK´s.  19.-25.10

Sügisvaheaeg;  PK  huvikooli  vaheajaringid:  keraamika,  küspetamine,  kipsi  ja  lego  töötoad.  22.10 PK´i  külastasid  Eesti

religiooniõpetajate aineühenduse liikmed.  23.10 Roosi maja II k rühm lambatalus.  26.10 PK algklassid Vanemuise väikses

majas  etendusel  „Vahtramäe  Emil”.  27.10 Roosi  maja  I  k  rühm matkal  Haldjarajal.  28.10 PK 5.  kl  Linnaraamatukogus;

koolitusprogramm „Tulest targem” lasteaia koolieelikutele.  30.10 JK 2.-3. kl Põlva kultuurikeskuses etendusel  „Vahtramäe

Emil”. 

Oktoobrist alustasid PK  lasteaia huviringid: saksa keel, ukulele, robootika, multisport; Peeti  arenguvestluseid JK 1. ja 3.

klassis; Algasid ujumistunnid JK õpilastele.

Iganädalaselt toimusid  koduõppijate  kohtumised,  TLPK  juhtkonna  koosolekud,  õpetajate  koosolekud  lasteaias  ja  Tartu

põhikoolis.  Üle nädala on toimunud õpetajate  koosolekud Põlvas  ja koduõppe suunal.  Igakuiselt on toimub MTÜ TLPK

juhatuse koosolek (05.10). Oktoobris lõppes  vastuvõtt Jakobi Kooli eelkooli klassi,  kus 05.11 alustab 16 õpilast. Iga kuu

teisel kolmapäeval koguneb JK lapsevanemate kogemusgrupp.

Kogu koolipere hommikuringid peetakse esmaspäeviti Tartu Jaani kirikus (PK) ja Põlva Maarja kirikus (JK). 

Viiruse COVID-19 levik. Viiruse COVID-19 leviku tõttu lähtus põhikooli tegevus oktoobris prioriteetidest: a) inimtegevuse

hajutamine,  piiramine  ja  minimaliseerimine  koolimajas;  b)  efektiivne  kogukonnasisene  infovahetus  nakkusjuhtumitele  ja  -

kahtlustele  reageerimiseks. Lasteaias kehtib  kevadise  eriolukorra  perioodi  töökorraldus,  milles  peamine  on,  et  a)

lapsevanemaid ja kolmandaid isikuid lasteaia siseruumidesse ei lasta; b) haigusnähtudega või -kahtlusega lapsed, vanemad ja

töötajad ei tohi lasteaeda tulla. 

Oktoobris polnud TLPK hariduskogukonnas COVID-19 nakatunuid. Viiruse leviku tõttu jäeti ära iga-aastane lõikustänupüha

kogukonnapäev (10.10). 

TLPK  Toimetiste  sarja kolmas  raamat  “Mõtte,  sõna  ja  teoga. Valitud  artikleid  kristliku  hariduskogukonna

kasvuaastatest  2017-2020” ilmus  oktoobris  2020.  Teos  sisaldab  eelavaldatud  artikleid  kristliku  hariduskogukonna

kasvuaastatest  2017-2020.  Valitud  tööd  arendavad  kaasaegset  haridusmõtet,  avavad  käsitlust  kogukondlikkust  koolist  ja

lasteaiast ning arutlevad kristliku haridusasutuse maailmavaate teemadel. Autoriteks on TLPK eestvedajad ja töötajad. Raamat

jaguneb  temaatilisteks  üldpeatükkideks:  I  haridusest,  II  kooli  pidamisest  ja  III  maailmavaatest.  Neist  esimesed  kaks  on
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käesoleva  raamatu  kaante  vahel,  kolmas  aga  omaette  e-peatükk.  Raamatu  kirjastamist  toetas  Eesti  Kirikute  Nõukogu.

Toimetiste sarjast lähemalt: www.luterlik.edu.ee/raamat/

Viimased projektitaotlused.  Oktoobris  esitati  projektitaotlus  „2020.  aasta  huvitegevuse  ja huvihariduse  toetus” (Tartu

Linnavalitsus; 4 700 eur) 10 multimeedia võimekusega sülearvuti ostmiseks. 

Töötajaskond. 31.10 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis 67 töötajat.

Õpilaskond. Tartu põhikooli 1.-8. klassis õpib 127 õpilast (+2),  Põlva põhikooli  1.-3.  klassis 28 õpilast (+1) ja põhikooli

koduõppe õppesuunal õpib 93 õpilast (+2). TLPK lasteaias on endiselt 90 õpilast. 

31.10 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 338 õpilast (+5).

Direktor Tarvo Siilaberg, 04.11.2020  

         Tartu Luterliku Peetri Kooli toimetiste sarjas ilmus kogumik “Mõtte, sõna ja teoga” (E-Kirik, 21.10.2020)

http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2020/10/Peetri_kooli_raamat3_WEB.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/raamat/
https://e-kirik.eelk.ee/2020/tartu-luterliku-peetri-kooli-toimetiste-sarjas-ilmus-kogumik-motte-sona-ja-teoga/

