
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond oktoobris 2021

Üritusi ja sündmuseid. 01.10 7. kl eesti keele tasemetöö.  05.10 Õpetajate päev; 7. kl loodusõpetuse tasemetöö.  06.10 Peetri

Kooli (PK) eelkool alustas. 08.10 7. kl saksa keele tasemetöö; Tartu Ülikooli tudengid vaatluspraktikal PK lasteaias. 14.-17.10

Peetri Kooli (PK) 9. kl õppkäik Berliini. 20.10 PK 4. klassi õpilane Marie Käärde saavutas Tartu ettelugemise võistlusel „Ega

mets tühi ole” 2. koha, juhendas õp Mari Aruväli. 21.10 Koduõppe õppesuuna (KÕ) ühine kinokülastus (Tartu Elektriteatris).

22.10 PK stiilipäev. 23.10 KÕ üle-eestiline perepäev (veebinar); PK 2. kl õpilased noorte kiirmale võistlusel Paides. 25.10 Roosi

I rühm õppekäigul Valgesoos. 25.-31.10 Vaheaeg; PK I kooliastme õpihuvilaagrid koostöös Tartu Ülikooli muuseumitega.

Oktoobris alustasid huviringid lasteaias, PK´s lisandus kitarriõppe ring.  

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

(esmaspäeviti). 

Koosolekud. 05.10 TLPK nõukogu sügispoolaasta koosolek (ülevaade TLPK tegevusest 2021/2022, arendustegevus 2022. a, vt

koosoleku esitlusmaterjal); Jakobi Kooli (JK) õpetajate koosolek (õppetöö ja COVID-19 levik) 06.10 PK õpetajate koosolek (kl.

juh  ametijuhend).  07.10 PK lasteaia  õpetajate  õpiring  (koolieelikud).  12.10 KÕ koordinaatorite  kuukoosolek  (õa algus,  e-

päeviku  täitmine,  järelevalve).  13.10 PK lasteaia  õpetajate  koosolek  (usuõpetus);  PK õpetajate  koosolek  (õppematerjalide

tellimus,  teemapäevad,  referaadid/loovtööd).  19.10 JK  õpetajate  koosolek  (õppetöö  ja  COVID-19  levik;  õpilünkade

kaardistamine).  25.10 PK õpetajate seminar (õpioskused, hindamine, puudumine, järelevalva, väärtused).  26.10 JK õpetajate

semimar (õpilünkade kaardistamine, õppetöö novembris).

Iganädalaselt toimuvad  TLPK  tegevjuhtkonna  koosolekud  (üritused,  järelevalve,  COVID-19,  õppekäikude  korraldus,

puudumine õppetööst). Igakuiselt (04.10) toimub MTÜ TLPK juhatuse koosolek (TLPK majandamisest, tegevus eeloleval kuul,

sisehindamise reform, MTÜ liikmeskonna kaasatus). 

Lõikustänupüha kogukonnapäev. 09.10 peeti Peetri kirikus ja selle ees TLPK lõikustänupüha kogukonnapäeva. Päeva osaks

olid tänupalvus, kooli ja lasteaia etteasted, rühmade ja klasside heategevuslaat ning õnneloos. Klasside ja rühmade heaks laekus

laadalt kokku 3706,28 eurot. 

Õppesuuna rajamine toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele: Karolini Kool. 07.10 Tartu Linnavolikogu kehtestas  määruse

nr  66  "Eraüldhariduskooli  toetus"  muudatuse,  millega  alates  2022 antakse  erakooli  pidajale  põhikooli  lihtsustatud  riikliku

õppekava toimetuleku- või hooldusõppe kohast õpet vajava toetatava õpilase kohta kalendrikuu eest toetust kuuekordses riigi

tegevuskulutoetuse määras. Määruse muutmine lähtus Karolini Kooli rajajate ettepanekust. 

Oktoobris alustati Karolini Kooli personaliotsingu ja õpilaste vastuvõtuga õppeaastaks 2022/2023. 

 

Haruldase geeniveaga Karolin inspireeris ta ema Tartus uut kooli looma (Tartu Postimees,05.10.2021)

https://tartu.postimees.ee/7353448/haruldase-geeniveaga-karolin-inspireeris-ta-ema-tartus-uut-kooli-looma
https://www.luterlik.edu.ee/karolini-kool/tule-toole/
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G542AEA3DA5595A53C2258759002497E9
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G542AEA3DA5595A53C2258759002497E9
http://www.luterlik.edu.ee/karolini-kool/
https://docs.google.com/presentation/d/1NIsdYf5nQSJf5NUIMcON-nxtsdBUyCpvk_Kut3jDOS0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1NIsdYf5nQSJf5NUIMcON-nxtsdBUyCpvk_Kut3jDOS0/edit?usp=sharing


Kooli  pidaja  „10”.  Kooli  pidaja  MTÜ  Tartu  Luterlik  Peetri  Kool  sai  06.10 10-aastaseks.  6.  oktoobril  2011  peeti  MTÜ

asutamiskoosolek (vt 06.10.2011 koosoleku protokoll). Kõik toona koosolekul osalenud, peale Andres Jõgari, on endiselt seotud

meie haridusasutusega:  Triin Käpp on Tartu põhikooli  õppejuht ja MTÜ liige,  Esa Pekka Luukkala on Tartu põhikooli

lapsevanem,  Ants  Tooming on  MTÜ ja  nõukogu liige,  Tarvo Siilaberg  on koolijuht  (al  2013),  MTÜ ja  nõukogu liige.

Protokollis  koguduse sekretärina  nimetatud  Margit  Vaikmäe on meie esimese  õpilase Eva-Maria  Vaikmäe (9.  kl)  ema ja

nõukogu liige. Järgnes 2-aastane ettevalmistustöö, mis viis TLPK kaasaegse tegevuse alustamiseni 1. septembril 2013. 

Arendustegevus. 06.10 andis Põlva vald ehitusloa JK lasteaia mänguväljaku rajamiseks, tööd algasid ja atraktsioonid paigaldati

samal kuul (KOP toetusel). Oktoobris valmis ja võeti kasutuse JK koolimaja uus internetivõrk (HARNO toetusel).  Oktoobris

esitati  õa  2021/2022 PRIA  kaasnevate  haridusmeetmete  (õppekäigud)  toetuse  taotlus.  Samuti  esitati  regionaalse

investeeringutoetuse taotlus Riigikogu Isamaa fraktsioonile JK lasteaia mänguväljaku arendamiseks. Aruannetest estitati Põlva

Omavalistuste liidule KOP sügis 2020 projektiaruanne "Käsitöö ja tehnoloogia värkstuba kogukonnakoolile".

Välishindamine.  Seoses  kooli  kasvamisega  on  käesoleval  sügisel  käimas  PK  III  ja  JK  I-II  kooliastme  Haridus-  ja

Teadusministeeriumi korraline  välishindamine. PK järelevalve raames peeti  11.-14.10 vestlused juhtkonna, pidaja, nõukogu,

töötajate, lapsevanemate ja õpilaste esindajatega. Oktoobris esitati HTM´le kogu JK järelevalve raames nõutud dokumentatsioon

ja lepiti kokku JK´s novembris toimuvad vestlused.  

Õppetöö ja COVID-19 levik. Perioodil 28.09-20.10 oli õppetöö JK´s osaliselt või täielikult katkestatud. 11.-15.10 oli suletud

ka JK lasteaiarühm. Pea kogu kohalik töötajaskond haigestus  COVID-19 viirusesse,  mis  oli  laialdaselt  levinud ka õpilaste

peredes.  14.10 naasesid  tavapärasele  õppetööle  1.  ja  2.  klass,  3.-4.  klass  aga  alles  21.10.  Järgnenud  vaheajal  kaardistati

õpilüngad ja planeeriti õppetöö I trimestri lõpuks. PK tegutses oktoobris tavapäraselt,

Töötajas-  ja  õpilaskond.  Seisuga  31.10 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 141 õpilast (+5); Lasteaia Tartu 5 rühmas on 91 ja Põlva 1 rühmas on 18 õpilast. 30.09 seisuga on

TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 431 õpilast (+5). 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. 

Direktor Tarvo Siilaberg, 05.11.2021
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