
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond aprillis 2021

Üritusi ja sündmuseid. 29.03-04.04 Suur Nädal. 03.04 Koduõppe õppesuuna perepäev. 04.04 Lihavõttemunade jaht Supilinna

rühma aias. 06.04 TLPK nõukogu poolaasta koosolek, vt direktori ettekande esitlus. 15.-25.04 Põhikooli kevadvaheaeg. 20.04.

Jakobi Kooli (JK) koolimaja ruumide planeerimise töörühma koosolek.  28.04 Peetri Kooli (PK) 3. klass osales üle-eestilisel

kirjandusvõistlusel.  26.04 Algas Haridus- ja Noorteameti rahuoluküsitlus lasteaia lapsevanematele ja töötajatele.  29.04 Eesti

Kristlike Erakoolide Liidu (www.kristlik.edu.ee) poolaasta koosolek. 

Aprillis peeti arenguvestluseid juhtkonna liikmetega ja PK lasteaia töötajatega.  

Iganädalaselt toimusid (virtuaalselt)  TLPK juhtkonna koosolekud, õpetajate koosolekud lasteaias ja põhikoolis ning Põlva

lasteaiarühma (2021) ja Tartu tugiõppe õppesuuna (2022) arenduskoosolekud.  Igakuiselt on toimub MTÜ TLPK juhatuse

koosolek (05.04). 

Valmistumine õppeaastaks 2021/2022

Põlvas

Aprillis  peeti  viimased  vastuvõtuvestlused loodavasse  JK  lasteaiarühma avalduse  esitanud  peredega  ja  sõlmiti

hariduslepingud. Kuu alguseks oli rühm komplekteeritud, selle koosseisus 11 tüdrukut ja 7 poissi, kõik Põlva vallast. Rühmas

asuvad augustist tööle lasteaiaõpetaja  Katrin Karpson, lasteaiaõpetaja assistent  Mairit Hirmo ja lasteaiaõpetaja abi  Anneli

Järveots. Algas on konkurss JK lasteaia (ja kooli) logopeedi tööle võtmiseks järgmisest õppeaastast. 

26.04 Algas  ühisrahastuskampaania Hooandja  portaalis JK  lasteaiarühma  ruumide  remondi  ja  mänguväljaku  rajamise

toetuseks. 

Sõlmiti tööleping JK uue õp Toomas Leppik´uga, kes asub õppeaastast 2021/2022 õpetama oskusasained (kehaline kasvatus,

kunstiõpetus). Ühtlasi on ta osakoormusega haridustehnoloog ja juhendab huviringe (nt illustreerimine, programmeerimine).

Järgmistel õppeaastatel kasvab tema koormus matemaatikaõpetajana. 

Tartus

Aprillis kestis lasteaia vastuvõtuperiood õppeaastaks 2021/2022.

Sõlmiti tööleping PK uue õp Anu Kuld´iga, kes asub õppeaastast 2021/2022 õpetama vanemas kooliastmes matemaatikat.  

23.04 lõppes  konkurss eesti keele ja kirjanduse õpetaja leidmiseks vanemasse kooliastmesse. Osales 10 kanditaati, otsus

selgub mai alguses.  

30.04 Algas kogukonnasisene vastuvõtt PK eelkooli õppeaastaks 2021/2022.

Koduõppel

Seisuga 30.04 oli õppaastal 2021/2022 alustavasse 1. klassi koduõppe õppesuunal vastuvõetud 4 õpilast.  

Jakobi Kool kasvab ja avab augustist lasteaiarühma (Põlva Teataja, aprill 2021)

https://www.polva.ee/documents/17842760/30000832/aprill2021.pdf/5ac66b61-ea23-4f7d-aece-729af90e8b7d
https://www.hooandja.ee/projekt/lasteaiaruhm
http://www.kristlik.edu.ee/
https://docs.google.com/presentation/d/1iHpao9aAurSsSBVIY556VykLbc7Nxg0-PckC9iADcRY/edit?usp=sharing


Õppesuuna rajamine toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele

28.04 Lõppesid 4 kuud kestnud läbirääkimised Peetri  33 hoone arendamiseks 2022. aastal  avatava õppesuuna koolimajaks

(2016. aasta projekti ja ehitusloa alusel). TLPK Tartu põhikooli koolimaja (Küütri 1) arenduspartner aastast 2019 esitas oma

lõpliku pakkumise 14.04, sellest lähtudes tegi kooli pidaja loobuva otsuse. Peetri 33 koolimaja taastamine on olnud TLPK

pikaajaline  eesmärk,  selleks  on  pingutatud  võimaluste  piiril  ja  isegi  üle  selle.  Kuid  arendaja  tingimustel,  ajas  suurneva

üürisammuga, kaasneks kooli tegevusele aastakümneteks suur majanduslik risk. Lisaks on 2020-2021 viiruskriisiga kaasnenud

riiklike  kulutuste  kokkuhoid.  Lähiaastatel  on  ette  näha  riigieelarvelise  haridusraha  külmutamist,  mõnes  valdkonnas  (nt

õppevara) ka võimaluste vähenemist. Meie senist arengut ja kooli kasvamist see ei ohusta, kuid pärsib selgelt suuremahulisi

algatusi.  Jätkame  tugiõppe  õppesuuna  –  Karolini  Kooli –  rajamise  ettevalmistamist  senise  graafiku  raames,  kuid  ilma

(õppehoonest  ja investeeringust  tuleneva) kasvusurveta,  keskendudes eelkõige sisulisele kvaliteedile.  Õppeaastal  2022/2023

alustab õppesuund planeeritult 12 toimetuleku- ja hooldusõppeõpilasega (2 õpirühma). Taoline suurus säilitatakse kuni see on

majanduslikult otstarbekas. Sellistel tingimustel otsib tugiõppe töörühm 2021. aastal ka alternatiive õpperuumide osas. 

Viiruse COVID-19 levik. Viiruse COVID-19 leviku tõttu lähtub 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. 

Aprillis tuvastati TLPK hariduskogukonnas Tartus ja Põlvas teadaolevalt 1 COVID-19 positiivne kooli töötaja ja 3 õpilast. 

Kõik PK ja JK õpilased olid (alates 03.03 ja 11.03) Vabariigi Valitsuse otsusel kaugõppel. PK lasteaed oli avatud, aprillikuus ei

küsitud lapsevanematelt kohatasu (Tartu Linnavalitsuse üleskutsel). 

Aprilli lõpuks oli kahe doosiga vaktsineeritud enamus TLPK töötajatest Tartus ja Põlvas. 

Töötajaskond. Seisuga 30.04 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 110 õpilast (+2). Lasteaias 5 rühmas on 90 õpilast. 

Seisuga 30.04 oli TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 358 õpilast (+2).

Direktor Tarvo Siilaberg, 05.05.2021  
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https://www.polva.ee/documents/17842760/30000832/aprill2021.pdf/5ac66b61-ea23-4f7d-aece-729af90e8b7d
https://www.luterlik.edu.ee/karolini-kool/

