
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond jaanuaris 2021

Üritusi ja sündmuseid.  04.01 Tugiõppe õppesuuna töökoosolek. 11.01 Õppetöö algus pärast talvist koolivaheaega, jätkus ka

eelkool; Jakobi Kooli (JK) õpilaste matk Intsikurmu.  13.01 Digitehnoloogia sisekoolitus lasteatöötajatele.  12.01 JK tähistas

koos  Jakob  Hurda  nim Haridusseltsiga  Jakob Hurda  mälestuspäeva  suurmehe  sünnikohas  Himmastes  (vt  allpool  viidatud

artikkel). 14.01 Roosi maja II k rühm Vitipalu seiklusrajal. 19.01 Lasteaiaõpetajate seminar kutsestandardist. 20.01 Peetri Kooli

(PK)  5.  kl  põhikooli  ekvaatoripidu;  Punga  maja  II  k  rühm  Valgesoo  matkarajal;  Lasteaiaõpetajate  seminar

koolivalmiduskaardist. 21.01 PK 1. kl raamatukogutund; PK 2. kl muuseumitund  ERM´is. 23.01 3. kl muuseumitund ERM´is.

25.01 Roosi  maja  I  k  rühm  Vapramäel  matkal.  27.01 Lasteaiaõpetajate  seminar  koolivalmiduskaardist.  28.01 PK  6.  kl

klassiõhtu. 29.01 Koduõppe õppesuuna õppenõukogu koosolek nr 2; koolieelikute etendused lasteaiarühmades. 

Jaanuaris peeti arenguvestluseid JK õpetajatega ja Supilinna rühma peredega. 

Jaanuaris toimusid JK (Lõunakeskus) ja PK (Raekoja plats) uisutunnid. 

Iganädalaselt toimusid  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 (04.01). Iga

kuu teisel kolmapäeval koguneb JK lapsevanemate kogemusgrupp.

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

Vastuvõtt õppeaasta 2021/2022 1. klassi Tartus

01.01 Algas  1.  klassi  vastuvõtuperiood.  03.02 seisuga on 1.  klass  komplekteeritud,  selles  alustab septembris  kooliteed  18

õpilast: 8 tüdrukut ja 10 poissi. Kõik õpilased on TLPK kogukonnast. Klassiõpetajaks on õp Õnne Ints.

Viiruse COVID-19 levik. Viiruse COVID-19 leviku tõttu lähtus TLPK lasteaed-põhikooli tegevus järgmistest prioriteetidest:

a)  inimtegevuse  hajutamine,  piiramine  ja  minimaliseerimine  (koolimajas);  b)  efektiivne  kogukonnasisene  infovahetus

nakkusjuhtumitele ja -kahtlustele reageerimiseks; c) maski kandmine on tungivalt soovitatud kõigile, kes on vanemad kui 12

aastat; d) haigusnähtudega või -kahtlusega lapsed, vanemad ja töötajad peavad jääma koju ning broneerima aja testiks. 

11.01 jätkus PK ja JK õppetöö kontaktõppena.  28.01 alates on õpilase nakatumise tõttu katkestatud Põlva eelkooli tegevus

(kuni 11.02).

Jaanuaris  oli  TLPK hariduskogukonnas  (Tartus  ja  Põlvas)  teadaolevalt  3  COVID-19 nakatunut:  1  töötaja  (õppetöövälisel

perioodil), 2 õpilast. Teavitasime Terviseametit ja tuvastasime lähikontaktsed.   

Viimased projektitaotlused.  Jaanuaris  esitasime taotluse (3 900 eurot)  taasavatud  riikliku erahariduse ja -huvitegevuse

kriisitoetuse meetmele. 

Mälestuspäev Himmastes (Põlva Teataja (lk 8), 26.01.2021)

https://www.polva.ee/documents/17842760/30000832/jaanuar+2021veebi.pdf/76e84357-6911-4660-b499-4c9b04a1c282


Töötajaskond. 01.01 alustasid  tööd  tervislikel  põhjustel  koduõppijate  õpperühma  koordinaator  Piia  Uuspõld

(piia@luterlik.edu.ee)  ja  koordinaator-eripedagoog  (HEVko  ülesannetes)  Kadi  Künnapuu  (koduope@luterlik.edu.ee).

21.01 alustas tööd uus koolisekretär-personalispetsialist Liia Guthan (liia@luterlik.edu.ee).  

31.01 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis 68 töötajat (+2). 

Õpilaskond. Tartu põhikooli 1.-8. klassis õpib 128 õpilast (+1),  Põlva põhikooli  1.-3.  klassis 30 õpilast (+2) ja põhikooli

koduõppe õppesuunal 102 õpilast (+2). TLPK lasteaias on endiselt 90 õpilast. 

31.01 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 350 õpilast (+5). 

Direktor Tarvo Siilaberg, 04.02.2021  
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