
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond septembris 2021

Üritusi  ja  sündmuseid. 01.09  Õppeaasta  avaaktused  Tartu Peetri  kirikus (Peetri  Kool/PK, 14.00) ja Põlva Maarja kirikus

(Jakobi Kool/JK, 12.00). 13.09 PK I kooliaste väljasõidul Wile farmi ja Piimandusmuuseumi; Vanavanemate päeva tähistamine

PK lasteaias. 14.09 PK 6. kl klassiõhtu; PK 7. kl matemaatika tasemetöö; 15.09 PK 4. kl matemaatika tasemetöö. 15.-17.09 PK

sünnipäevaringid Tartu lasteaiarühmades.  17.09 PK 2. kl ja Punga I rühm seenenäitusel Tartu Loodusmajas.  20.09 PK 3. kl

õppekäigul  Vitipalus  ja 2.  kl  Elistveres;  JK 4.  kl  Põlva keskraamatukogus.  22.09 JK spordi-  ja vanavanemate  päev Põlva

staadionil. 23.09 PK spordipäev Tamme staadionil; PK 7. kl klassiõhtu; TÜ eelkooliped. tudengid PK lasteaias vaatluspraktikal.

24.09 JK 1. kl Põlva keskraamatukogus (kohtumine lugemiskoeraga). 28.09 PK 1. kl õppekäik Luke mõisa; PK 4. kl eesti keele

tasemetöö;  Mihklipäeva  pidu  lasteaias,  Punga  I  rühma  õppekäik  Põllumajandusmuuseumisse;  JK  põhikooli  ja  lasteaia

evakuatsiooniõppus. 29.09 JK 4. kl eesti keele tasemetöö. 

Septembri 3. nädalal alustasid Peetri Huvikooli ringid Tartus ja JK huviringid. 

Kogu  koolipere  iganädalased  hommikuringid on  PK´s  peetud  kooli  saalis (esmaspäeviti)  ja  JK´s Põlva  Maarja  kirikus

(esmaspäeviti). 

Koosolekud. 02.09 Lasteaiaõpetajate õpiring. 08.09 Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolek nr 1. 14.09 Vanemate koosolek

Punga II rühmas.  15.09 PK 9. kl lastevanemate koosolek.  15.-22.09; 28.-29.09 TLPK nõukogu ja MTÜ TLPK nõukogu e-

üldkoosolekud dokumentatsiooni (põhikooli ja lasteaia õppekavad, kodukorrad) paranduste menetlemiseks. 20.09 Vanemate e-

koosolek Roos II  rühmas.  21.09 Vanemate  koosolek Punga I  rühmas.  22.09 Koolivalmiduse seminar ja eelkooli  vanemate

koosolek; 23.09 JK õpilasesinduse asutamiskoosolek. 27.09 PK õpilasesinduse õa avakoosolek. 28.09 Vanemate koosolek Roosi

I rühmas. 29.09 PK 1. kl lastevanemate koosolek. 30.09 Vanemate e-koosolek Supilinna rühmas. 

Iganädalaselt toimusid  TLPK tegevjuhtkonna  koosolekud.  Üle  nädala on  toimunud  õpetajate  koosolekud  Tartu  ja  Põlva

põhikoolis ning lasteaias. Igakuiselt toimub MTÜ TLPK juhatuse koosolek (06.09).  

Peetri  Kool  „115”. 17.09 tähistati  Peetri  Kooli  115.  sünnipäeva.  Päeva  raames  peeti  traditsiooniline  mälestushetk  Raadi

kalmistul, dr. Pille Valgu (kooli taasasutajate õpetaja) ja prof. Henrik Koppeli (kooli asutamise algataja) haudadel, töötajate

pidulikul koosviibimisel kuulati loengut  Eesti kristlike koolide väärtusuuringust, tehti tagasivaade õppeaastasse 1921/1922 ja

tunnustati töötajaid TLPK staažimärkide kinkimise ning kooli auraamatusse kandmisega. 

Õppesuuna rajamine toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele: Karolini Kool. 15.09 kohtusid tulevases õppehoones Pikk 10

õppesuuna eestvedajad ja Ladies Circle Estonia liikmed, kes toetavad Karolini Kooli füsioteraapia ruumi sisustamisel. 23.09 oli

Pikk 10´s avatud uste üritus naabritele ja huvilistele TLPK kogukonnast, mille raames oli võimalik tutvuda hoonega senisel

kujul, kuulata ja küsida õppesuuna ettevalmistustööde kohta. Septembris asus toimetuleku- ja hooldusõppe õppesuuna esimese

õpetajana tööle klassiõpetaja Johanna Sild, kes on Karolin Õuna individuaalõpetaja.  

Erakoolides õpib aina rohkem lapsi (Põlva Jakobi Kool) (Maaleht, 02.09.2021)

https://maaleht.delfi.ee/artikkel/94470969/erakoolides-opib-aina-rohkem-lapsi-uks-oluline-pohjus-on-vaiksemad-klassid
http://www.luterlik.edu.ee/karolini-kool/
http://www.luterlik.edu.ee/pohimotted/lipp-ja-vapp/
https://jakobikool.ee/wp-content/uploads/2021/09/JK-ringid_2021-2022.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/huvikool/huvitegevus/


DSD-koostöölepingu sõlmimine. 16.09 sõlmiti TLPK ja organisatsiooni Deutsche Auslandsschularbeit International vahel

koostööleping, mis annab koolile õiguse korraldada saksa keeletaseme eksamit  DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) ja anda

esimese astme saksa keele diplom. DSD I  eksamit  viiakse läbi  ainult  tunnustatud DSD-koolides (60) üle maailma. DSD I

miinimumtaseme on saavutanud õppur, kes on jõudnud kõikides testitud osades B1 või kõrgemale keeleoskuse tasemele. Seda

peetakse piisavaks tõendiks, et õpilane on võimeline õppima edasi gümnaasiumiastmes (sh Saksamaal). Samuti aitab see õppida

Saksamaa ülikoolide ettevalmistuskursustel ning annab eeliseid Saksa ülikoolidesse kandideerimisel. 

Viimased  projektitaotlused. Septembris  esitati  kolm  taotlust  Laulu-  ja  tantsupeoliikumises  osalevate  kollektiivide

tegevustoetusele ning taotlus Tartu Linnavalitsusele huvihariduse ja huvitegevuse toetuse saamiseks 2022. aastaks. Aruannetest

estitati  2020.  aasta  huvitegevuse  ja  huvihariduse  toetuse  (nn  digitoetuse)  finantsaruanne  ja  2020/2021  PRIA  kaasnevate

haridusmeetmete aruanne.

Nõukogu uuenemine. Augustis ja septembris uuendati volituste lõppemise ja astuse kasvamise tõttu TLPK nõukogu koosseisu.

Uued liikmed: Kairi Palo lapsevanemate esindaja Põlva lasteaiast, Kairi Kuusik mittepedagoogiliste töötajate esindaja, Kaija-

Liisa Jaadla pedagoogide esindaja lasteaia Roosi 1 majast, Aitel Käpp lapsevanemate esindaja lasteaia Punga 2 majast, Katrin

Karpson pedagoogide  esindaja  Põlva lasteaiast,  Anar Ruubel pedagoogide  esindaja  Põlva I  kooliastmest,  Tiia Tuvikene

lapsevanemate esindaja Põlva I kooliastmest, Anne-Ly Roos lapsevanemate esindaja Põlva II kooliastmest, Silvi Švedko kooli

vanematekogu (Tartu) esindaja. Õppeaastal 2021/2022 on TLPK nõukogus 30 liiget.  

Töötajas-  ja  õpilaskond.  Seisuga  30.09 oli  TLPK lasteaed-põhikoolis  Tartus  ja  Põlvas  kokku  81  töötajat.  Peetri  Kooli

(põhikool Tartus) 1.-9. klassis õpib 145 õpilast; Jakobi Kooli (põhikool Põlvas) 1.-4. klassis on 36 õpilast; Põhikooli koduõppe

õppesuuna 1.-9. klassis on 136 õpilast; Lasteaia Tartu 5 rühmas on 91 ja Põlva 1 rühmas on 18 õpilast. 30.09 seisuga on TLPK

lasteaed-põhikoolis kokku 426 õpilast. Lisaks alustab eelkoolis õppeaastat 2021/2022 Peetri Koolis 20 õpilast ja Jakobi Koolis

24 õpilast. TLPK tegutseb lasteaed-põhikoolina kahes omavalitsuses, meie õpilasi on 35 omavalitsusest (peamiselt koduõppel)

ja 2 välisriigist. 

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). Septembris esitas kooli juhtkond

HTM´le kogu nõutud dokumentatsiooni ja lepiti kokku järelevalve käigus Tartus toimuvad vestlused.  

Direktor Tarvo Siilaberg, 05.10.2021
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