
Arengud TLPK hariduskogukonnas õppeaastaks 2021/2022

Muudatused  töötajaskonnas.  Seoses  kooli  kasvamise  ja  koormuste  suurenemisega  lisanduvad  uuest  õppeaastast  Tartu

põhikooli  eesti  keele  õpetaja  Mari  Aruväli,  matemaatikaõpetaja  Anu  Kuld,  loodusõpetuse  õpetaja  Pille  Säälik ja

karjääriõpetuse  õpetaja  Heidi  Maarja  Melts.  Põlva  põhikooli  lisandub  oskusainete  õpetaja  ja  haridustehnoloog  Toomas

Leppik. Põlva põhikooli senine eripedagoog  Tiina Möller on uuest õppeaastast tööl täiskoormusega kogu TLPK põhikooli

jaoks. Tartu lasteaias alustab muusikaõpetuse õpetajana Siiri Talv (senine õpetaja Anu Part läks juunis pensionile). Uues Põlva

lasteaiarühmas  alustasid  1.  augustil  tööd  õpetaja  Katrin  Karpson,  õpetaja  assistent  Mairit  Hirmo ja  õpetaja  abi  Anneli

Järveots. 1. augustil alustas tööd ka uus raamatupidaja Meeli Maasikas (30. juulil lõppes töösuhe senise raamatupidaja Ingrit

Künnapasega). Tartu 1. klassi klassiõpetajaks saab õp Õnne Ints ja Põlvas õp Marju Lepasson, Tartu 4. klassi klassijuhatajaks

õp Liisi Röömel. Tartus alustab eelkooli õpetajana õp Ave Gill (1. klassi õp 2022/2023), Põlvas õp Kaire Palo (1. klassi õp

2022/2023).  Uuel õppeaasta  alguses töötab  TLPK hariduskogukonna heaks Tartus ja Põlvas 79 inimest.  Aastaga on

lisandunud 13 uut töötajat.

Muudatused TLPK nõukogus. Asutuse kasvamise tõttu valitakse augustis uute liikmetena  TLPK nõukokku lapsevanemate

esindaja  Põlva  II  kooliastmest,  pedagoogide  esindaja  Põlva  II  kooliastmest,  lapsevanemate  esindaja  Põlva  lasteaiast,

pedagoogide esindaja Põlva lasteaiast. Seega on nõukogus 31 liiget.

TLPK tegevjuhtkonna liikmed ja valdkondlikud eestvedajad.  Direktor ja asutuse juht  Tarvo Siilaberg.  Tartu põhikooli

õppejuht ja õppeala valdkondlik eestvedaja  Triin Käpp.  Põlva põhikooli õppejuht ja õppeala valdkondlik eestvedaja  Tiina

Vasser. Tartu ja Põlva lasteaia õppejuht ja õppeala valdkondlik eestvedaja Külvi Teder. Põhikooli koduõppe õppesuuna juhtiv

koordinaator  ja  õppeala  valdkondlik eestvedaja  Kadi Künnapuu.  Haldusjuht  ja  majandusala  valdkondlik eestvedaja  Kairi

Kuusik. Arendusjuht ja Tartu huvikooli eestvedaja Maris Meus.

TLPK lasteaed-põhikooli õpilaskond õppeaasta eel. Valdkonnapõhiselt: Tartu põhikooli 1.-9. klassis õpib 147 õpilast (36%

õpilaskonnast); Põlva põhikooli 1.-4. klassis on 38 õpilast (9%); Põhikooli koduõppe õppesuuna 1.-9. klassis on 112 õpilast

(28%; andmed esialgsed, vastuvõtt kestab augustis); Lasteaia Tartu ja Põlva 6 rühmas on 108 õpilast (27%). Asukohapõhiselt:

Tartu linnas on 236 põhikooli ja lasteaia õpilast (58%); Põlva vallas on 169 põhikooli ja lasteaia õpilast (42%). Koduõppe

õppesuuna õpilased on registreeritud TLPK Põlva tegevuskoha juures. Uue õppeaasta alguseks on TLPK lasteaed-põhikoolis

kokku 405 õpilast. Aastaga oleme kasvanud 91 õpilase võrra, neist 73 lisandus põhikooli Tartus (22), Põlvas (11) ja koduõppel

(40) ning 18 alustas uues lasteaiarühmas Põlvas.

Õppehooned.  Tartu  koolimaja (Küütri  1)  rõdufuajee  ehitatakse  osaliselt  ümber  klassiruumiks.  Koolimajas  on  seega  11

klassiruumi.  Esimese  korruse  fuajeesse  paigaldatakse  septembris  garderoobikapid.  Põlva  koolimaja (Kesk  11)  esimesele
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korrusele ehitati rühmaruumid. Lasteaia mänguväljak rajatakse koolimaja naabruses asuvale Maarja 6 krundile. Suureneb II

korruse üldala ja paikneb ümber garderoob.

Lasteaiarühma  avamine  Põlvas.  Juunis  lõppes  Hooandja  ühisrahastuskampaania,  millega  koguti  Jakobi  rühma  ruumide

remondi  toetuseks  5  012  eurot  (104%  planeeritust).  Rühmaruumid  remonditi  ja  sisustati  suvel,  1.  augustil  õnnistas  need

peapiiskop  Urmas  Viilma  (vt  lähemalt  Lõuna-Eesti  Postimees,  01.08.2021).  Uues  Jakobi  rühmas  alustab  18  last  ja

rühmameeskonnas 3 uut töötajat. Rühma juhtivaks õpetajaks on Katrin Karpson. Põlva lasteaiarühm lähtub TLPK Tartu lasteaia

õppekavast ja eeskujust. Augustis käib jätkuvalt konkurss Põlva lasteaiarühmale ja põhikoolile logopeedi leidmiseks.

Õppesuuna  rajamine  toimetuleku-  ja  hooldusõppe  õpilastele.  10.  augustil  allkirjastati  toimetuleku-  ja  hooldusõppe

õppesuuna - Karolini Kooli – tulevase õppehoone Pikk 10 üürileping (kestvusega 15 aastat). TLPK arenduspartneriks ja hoone

omanikuks on AS Transcom, kellega on olnud 2 aastat  usaldusväärset koostööd Tartu põhikooli koolimaja (Küütri 1) osas.

Sellega oleme jõudnud ettevalmistava töö järgmisse faasi, mille põhifookus on avalikkuse ja sihtrühma teavitamisel,  õpilaste

vastuvõtul ja  personali  värbamisel.  Samuti  on olulisel  kohal  koostöö  arendajaga  tulevase  õppehoone ja  selle  territooriumi

kujundamisel õppesuuna vajadustele vastavaks. Õppeaastal 2022/2023 alustab õppesuund 2 kuni 3 õpirühmaga (a 6 õpilast).

Senise eeltöö põhjal kuulub eriline tänu töörühma liikmetele Monika Õunale ja Õilme Saksale. Õppesuuna tulevane eestvedaja

ja MTÜ TLPK juhatuse liige Õilme Saks on, konsulteerides  TÜ spetsialistidega, koostanud õppesuuna õppekava.  Karolini

lapsevanem Monika Õun on aastate jooksul ära teinud suure eeltöö haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuseid integreeriva

koolimudeli loomiseks. Tänu sellele jõudsime pilootprojektini, mis pälvis HTM´i rahastuse. Septembris toimub Pikk 10´s avatud

uste üritus huvilistele TLPK kogukonnast, mille raames on võimalik tutvuda hoonega senisel kujul, kuulata ja küsida õppesuuna

ettevalmistustööde kohta. 

Sise-  ja  välishindamine.  Seoses  kooli  kasvamisega  toimub  eeoleval  sügisel  Haridus-  ja  Teadusministeeriumi  korraline

välishindamine Tartu põhikooli  III  (11.-15.10) ja Põlva põhikooli  I-II  kooliastmes (k.a  koduõpe) (08.-12.11).  TLPK läbib

välishindamise iga uue kooliastme (I-III) lisandumise järel, senised on toimunud 2015. ja 2018. aastal, vt lähemalt kodulehelt.

Õppeaastaga 2021/2022 lõpeb ka TLPK III arenguperiood 2019-2022. Seoses sellega on õppeaasta (II poolaasta) fookus eelneva

perioodi  sisehindamisel,  tegevuse  analüüsimisel  (sh  sisehindamise  metoodika)  ja  järgmise  arenguperioodi  2022-2025

ettevalmistamisel (sh uue arengukava koostamine), eelkõige tegevjuhtkonna, TLPK nõukogu ja kooli pidaja koostöös. 

Kooli pidaja „10”.  6. oktoobril saab kooli pidaja MTÜ TLPK 10-aastaseks. Kooli pidaja tegevuse alguseks loeme esimest

koosolekut 6. oktoobril 2011, mil õp Ants Toominga eestvõttel kohtusid Peetri kirikus tänased haridusasutuse eestvedajad ja

tehti  põhimõtteline  otsus  Peetri  Kooli  taastamiseks  (tegevus  taasalgas  1.  septembril  2013).  Kooli  pidaja  10.  sünnipäeva

tähistatakse Lõikustänupüha kogukonnapäeval, 9. oktoobril Tartus.

Direktor Tarvo Siilaberg, 18.08.2021
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