
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond märtsis 2021

Üritusi ja sündmuseid.  08.03 Peetri  Kooli (PK) õppenõukogu nr 2 koosolek.  09.03 Jakobi Kooli (JK) õppenõukogu nr 2

koosolek.  12.03 II  trimestri  lõpp;  JK  trimestri  lõpuaktus.  12.-16.03 PK  II-III  kooliastme  märtsikuise  kaugõppe  perioodi

tagasisideküsitlus õpilastele ja lapsevanematele.  23.-27.03 PK I kooliastme märtsikuise kaugõppe perioodi tagasisideküsitlus

lapsevanematele.  28.-05.04 Suur  nädal  ja  ülestõusmispühad,  PK  põhikooli  ja  lasteaia  kogukonnaga  jagati  virtuaalseid

pühadetervitusi  (filmiklippidena)  listide  ja  Facebooki  vahendusel.  29.03-05.04 JK  märtsikuise  kaugõppe  perioodi

tagasisideküsitlus  lapsevanematele.  30.03-01.04 PK  II-III  kooliastme  märtsikuise  kaugõppe  perioodi  tagasisideküsitlus

õpilastele ja vanematele. 

Eelkooli tunnid said toimuda JK´s 04.03 ja PK´s 03.03. 

Märtsis peeti arenguvestluseid kõigi PK lasteaia rühmade peredega. 

Iganädalaselt toimusid TLPK juhtkonna koosolekud, õpetajate koosolekud lasteaias ja põhikoolis ning Põlva lasteaiarühma ja

tugiõppe õppesuuna arenduskoosolekud. Igakuiselt on toimub MTÜ TLPK juhatuse koosolek (01.03). 

Valmistumine õppeaastaks 2021/2022

Põlvas

02.03 Tegevusloa taotluse esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile JK lasteaiarühma avamiseks alates 02.08.2021. 17.03

Avalikkuse teavitamine JK kodulehel ja sotsiaalmeedias rühma avamisest, avaliku vastuvõtu algus vabadele kohtadele.

Märtsis peeti  vastuvõtuvestlused JK 1. klassi  ja  loodavasse lasteaiarühma avalduse esitanud peredega;  algas  konkurss

logopeedi leidmiseks JK lasteaiale ja põhikoolile õppeaastast 2021/2022.

Märtsis algas remont JK koolimaja (Kesk 11) nn tagumises trepikojas. 

Tartus

Märtsis algas lasteaia vastuvõtuperiood ja sõlmiti uue PK 1. klassi õpilaste hariduslepingud; algas konkurss eesti keele ja

kirjanduse õpetaja leidmiseks PK vanematele kooliastmetele õppeaastast 2021/2022.

PK järgmise õppeaasta 4. klassi (klass 2018) klassijuhatajaks saab õp Liisi Röömel.  

 

Projektitaotlused

Märtsis  pälvis  rahastuse  (2284,61  eur)  PRIA  programmile  „Koolikava  kaasnevate  haridusmeetmete  toetus” esitatud

projektitaotlus. Toetus on mõeldud PK ja JK õpilaste õppekäikudeks põllumajandus- ja toidusektori ettevõtetesse õppeaastal

2021/2022.
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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. 

Märtsis tuvastati TLPK hariduskogukonnas Tartus 1  COVID-19 positiivne töötaja ja 1 õpilane. Teavitati  Terviseametit  ja

tuvastati lähikontaktsed.   

01.03 Vabariigi  Valitsuse  korraldusel  viidi  5.-8.  klassi  õpilased  kaugõppele.  03.03 Esmaselt  vaktsineeriti  PK  lasteaia  ja

põhikooli töötajad. 11.03 Vabariigi Valitsuse korraldusel viidi kõigi klasside õpilased kaugõppele, lasteaed jääb avatuks.  

Töötajaskond. 31.03 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis Tartus ja Põlvas kokku 71 töötajat. 

Õpilaskond. Tartu põhikooli 1.-8. klassis õpib 128 õpilast,  Põlva põhikooli 1.-3. klassis 30 õpilast ja põhikooli koduõppe

õppesuunal 108 õpilast (+1). Lasteaias 5 rühmas on 90 õpilast. 

31.03 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 356 õpilast (+1).

Direktor Tarvo Siilaberg, 05.04.2021  
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