
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond detsembris 2020

Üritusi  ja  sündmuseid. 06.12 Peetri  Kooli  (PK)  6.  klassi  õppekäik  muuseumisse.  09.12 PK  III  kooliastme  loovtööde

vaheseminar; Evakuatsiooniõppus Jakobi Koolis (JK).  11.12 PK II ja III kooliastme klassid kinos ("Jõulud džunglis").  12.12

Koduõppe õppesuuna perepäev (Zoomis).  15.12 MTÜ TLPK üldkoosolekul (Zoomis) valiti kooli pidaja juhatuse liikmeteks

perioodil  12.2020-12.2023  Õilme  Saks,  Külvi  Teder,  Toomas  Nigola  ja  Tarvo  Siilaberg.  15.-18.12 Jõulupeod

lasteaiarühmades.  17.12 PK 7. kl vanemate koosolek (Zoomis); PK õpetajate koosolek (Zoomis).  18.12 TLPK jõuluteenistus

(YouTube´is)  22.12 Lasteaiarühmad Jaani kirikus.  23.12-10.01 Kooli jõuluvaheaeg.  27.-31.12 Lasteaed suletud.  30.12 MTÜ

TLPK üldkoosolekul (Zoomis) kinnitati 2021. aasta eelarve. 

Detsembris pälvis Tartu linna lühijutuvõistlusel  Adeele Käärde 5. klasside arvestuses 1.-2. koha. Loo valis välja ja saatis

võistlusele õp Evelin Schapel.

Klassiõpetaja Õnne Ints (autorina) ja lapsevanem Piret Põldver (toimetajana) pälvisid Jutulinna aabitsa (Maurus, 2020) eest

Maanteeameti auhinna “Parim sündmus Lõuna regioonis 2020”. 

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 (07.12). Iga kuu teisel kolmapäeval koguneb JK lapsevanemate kogemusgrupp.

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

Ühised jõulukingitused

Tartu kooli ja lasteaia kogukond annetas 4 030 eurot kahe TLPK töötaja ravi toetuseks, kes olid käesoleval aastal saanud raske

haiguse diagnoosi. Põlva kooli kogukonna ühise heateona koguti toitu ja inventari Võru koduta loomade varjupaigale ning

saadeti jõulukaarte Leevi hooldekodu elanikele.  

Pille Valgu nimeline stipendium

21.12 pälvis Pille Valgu nimelise stipendiumi 2020. aastal Tartu Ülikooli religioonipedagoogika tudeng Pille-Riin Makilla. Vt

lähemalt Pille Valgu nimelisest stipendiumifondist TLPK kodulehelt.

Õppesuuna rajamine toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele

08.12 tehti  kogukonnale  teatavaks  kavatsus  rajada  TLPK õppesuunana  kogupäevakool  integreeritud  teenuse  pakkumiseks

toimetuleku-  ja  hooldusõppe õpilastele.  Meie  algatust  toetab  pilootprojekti  korras  ka  Haridus-  ja  Teadusministeerium (vt

allpool),  et  töötaksime  koos  sihtrühma,  Tartu  Ülikooli  ja  partnerkoolidega  välja  parima  võimaliku  integreeritud  teenuse

kontseptsiooni  nende laste  toetamiseks.  Õppetöö alguseks on planeeritud  1.  september  2022 ning uus õppesuund hakkaks

tegutsema ajaloolises Peetri kooli hoones aadressil Peetri 33, mille renoveerimistööd algavad juba tuleval aastal. Esimeseks

õppeaastaks võetakse vastu 12 toimetuleku- ja hooldusõppe õpilast, õppesuuna kasvulae - 54 õpilast - saavutame 4-5 aastaga.

Vt lähemalt kodulehelt. 
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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 olid  PK ja JK klassid  perioodil  14.-22.12 valitsuse otsusel  distantsõppel.  Samuti  jäeti

planeeritud kujul ära PK ja JK jõulukontserdid. 

Detsembris polnud TLPK hariduskogukonnas teadaolevaid COVID-19 nakatunuid.  

Viimased projektitaotlused. Detsembris pälvisime 7 000 eurot (3 500 Tartu ja 3 500 Põlva) riigieelarvelist toetust kooli IKT

võimekuse tõstmiseks. Jaanuaris 2021 hangitakse selle toetuse ja kooli omavahendite eest 18 sülearvutit, mis jäävad õppetöö

läbiviimiseks PK ja JK ühiskasutusse. Põlvamaa Omavalitsuste Liit tegi otsuse toetada JK projekti  „Käsitöö ja tehnoloogia

värkstuba  kogukonnakoolile”  3975,95  euroga.  Toetus  on  mõeldud  JK  huvitegevuse  arendamiseks,  klaasisulatus-  ja

keraamikapõletusahju,  vajalike  lisatarvikute,  akutrellide,  vitraažitöövahendite  ja  õmblusmasinate  ostuks.  Haridus-  ja

Teadusministeerium tegi otsuse toetada TLPK pilootprojekti „TLPK Karolini kogupäevakool Tartu Luterliku Peetri Kooli

toimetuleku- ja hooldusõppe filiaalina” 150 000 euroga haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkondade integreeritud mudeli

väljatöötamiseks erituge vajavatele lastele. 

Töötajaskond. 31.12 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis 66 töötajat. 

Õpilaskond. Tartu põhikooli 1.-8. klassis õpib 127 õpilast, Põlva põhikooli 1.-3. klassis 28 õpilast  ja põhikooli koduõppe

õppesuunal õpib 100 õpilast (+1). TLPK lasteaias on endiselt 90 õpilast. 

31.12 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 345 õpilast (+1).

Direktor Tarvo Siilaberg, 31.12.2020  
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