Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond novembris 2020
Üritusi ja sündmuseid. 03.11. TLPK juhtkonna liikmed Eesti Kristlike Erakoolide Liidu üldkoosolekul (Tallinna Kaarli
Koolis); Karilatsi Talurahvamuuseumi mardi- ja kadripäeva programm JK´s. 04.11 4.-5. kl poiste võistkond Tartu rahvastepalli
võistlustel; JK vanemate ja õpetajate koosolek; JK 3. klassi vanemate koosolek. 05.11 PK 7. kl klassiõhtu; Roosi maja II k
rühma isadepäeva õhtu; Algasid JK eelkooli tunnid (16 õpilast); JK õpilased Vanemuise teatris. 06.11 Isadepäeva tähistamine
Punga ja Supilinna maja rühmades. 09.11 JK mardipäeva rongkäik koolist Jakob Hurda ausambani. 10.11 4.-5. kl tüdrukute
võistkond rahvastepalli võistlustel; Mardipäeva laternapeod lasteaiarühmades. 12.11 PK 8. kl Sadamateatris etendusel „Mitte
midagi”; 6. klassi lapsevanemate koosolek. 14.11 TLPK koduõppe perepäev PK koolimajas. 17.11 Roosi maja II k rühma
vanemate Zoom-koosolek. 18.11 PK 8. kl ülelinnalisel Saksamaa maiskonnaloolisel viktoriinil, Alex Kriisa 4. koht;
Lasteaiatöötajate koolitus „Läbipõlemise ennetamine” (lektor Maarja Sagen); TLPK juhtkonna liikmed luterlike koolide
direktorite ja õppejuhtide koosolekul. 19.11 Roosi maja I k rühma vanemate Zoom-koosolek; PK 8. kl vanemate õhtu; PK
õppenõukogu koosolek nr 1. 23.11 Punga maja II k rühma vanemate Zoom-koosolek. 24.11 Kadripäeva tähistamine JK´s. 24.26.11 Kadripäeva hommikud lasteaiarühmades. 25.11 Käelise tegevuse koolitus lasteaiatöötajatele (lektor Irja Vaas, TÜ). 26.11
PK 7. kl meeskonnatööharjutusel põgenemistoas. 27.11 I trimestri lõpp; PK koduõppepäev. 29.11 JK õpilased, vanemad ja
õpetajad esinesid Põlva I advendiküünla süütamisel. 30.11-01.12 Advendiringid lasteaiarühmades.
Novembris peeti arenguvestluseid PK 1. klassis.
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 (09.11). Iga kuu teisel kolmapäeval koguneb JK lapsevanemate kogemusgrupp.
Kogu koolipere hommikuringid peeti esmaspäeviti Tartu Jaani kirikus (PK) ja Põlva Maarja kirikus (JK).

PÖFF ja Taevamanna
13.-29.11 PÖFF PK koolimajas (meie rentnikuna). 18.11 PÖFF´i eriseanss „Madison – sõprus kiirkäigul” PK õpilastele. PÖFF
´i ajal oli koolimajas avatud PK kogukonna pop-up kohvik Taevamanna. Kohviku hõrgutavad road kostitasid eelkõige PÖFF´i
külalisi, kuid see oli avatud ka kogukonnale 14.11 ja 28.11. Kohviku kasum jaotatakse võrdselt kõigi PK klasside vahel.
Kohviku eestvedajad olid arendusjuht ja lapsevanem Maris Meus, õpetaja Airi Gailit, vanematekogu liikmed Margot Pohla,
Heidi Maarja Melts, Anna-Liisa Leppik ja lapsevanem Artur Sinipalu.

Filmifestivalil saab osa „taevamannast (Eesti Kirik , 25.11.2020)

Viiruse COVID-19 levik. Viiruse COVID-19 leviku tõttu lähtus põhikooli tegevus 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. Viiruse leviku tõttu Tartu huvikoolides oli 16.-30.11 tegevus ajutiselt peatatud Peetri Huvikooli lasteaia ning
vanemate kooliastmete ringides.
Novembris polnud TLPK hariduskogukonnas COVID-19 nakatunuid. Viiruse leviku tõttu jäeti ära PK iga-aastane mardipäeva
laternarongkäik.
Viimased projektitaotlused. Novembris pälvis toetuse projektitaotlus „2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus”
(Tartu Linnavalitsus; 4 700 eurot) 10 multimeedia võimekusega sülearvuti ostmiseks. Samuti saime 2 200 eurot riigieelarvelist
toetust 10 tahvelarvuti ostmiseks lasteaiarühmadele. Rahastuseta jäi septembris esitatud projektitaotlus „Pop-up
kogukonnakohvik” (Tartumaa kohaliku omaalgatuse programm; 4 545,99 eur).

Töötajaskond. 30.11 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis 66 töötajat. Novembris lõppes töösuhe PK eripedagoog Kadri
Paaliga. JK eelkooli õpetajana alustas õp Marju Lepasson.

Õpilaskond. Tartu põhikooli 1.-8. klassis õpib 127 õpilast, Põlva põhikooli 1.-3. klassis 28 õpilast ja põhikooli koduõppe
õppesuunal õpib 99 õpilast (+6). TLPK lasteaias on endiselt 90 õpilast.
30.11 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 344 õpilast (+6).

Direktor Tarvo Siilaberg, 06.12.2020
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