
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond novembris 2021

Üritusi  ja  sündmuseid.  01.11 Evakuatsiooniõppused  Peetri  Kooli  (PK)  lasteaiamajades;  Hingedeaja  hommikuringid Tartu

Jaani kirikus (PK) ja Põlva Maarja kirikus (Jakobi Kool, JK). 01.-05.11 Võru keele nädal JK´s; 02.11 Hingedepäeva tähistamine

lasteaias  (Jakobi  rühm  Maarja  kirikus).  03.11 JK  eelkooli  algus  õppeaastal  2021/2022  (12+12  õpilast).  09.11

Evakuatsiooniõppus  PK  koolimajas.  10.11 Mardipäeva  laternapeod  rühmades.  12.11 PK´s  külas  TÜ usuteaduskonna

õpetajakoolituse  tudengid.  17.11 PK õpilased  ülelinnalisel  maiskonnaloolisel  saksa  keele  viktoriinil.  18.11 Punga  II  rühm

Valgesoos matkal.  24.-29.11 Kadripäeva tähistamine  rühmades ja klassides.  25.-26.11  PÖFFi filmiseansid Peetri Kooli (PK)

õpilastele.  26.11 I  trimestri  lõpp koolis ja tunnistuste jagamine;  advendieelne  JK keskuste päev  (kaartide,  aknakaunistuste,

jõulusoovide valmistamine). 27.11 Koduõppe õppesuuna perepäeva PK koolimajas. 29.11 II trimestri (29.11.21-27.11.22) algus;

JK 4. klassi  klassihommik.  30.11 JK klasside ühine kinokülastus (Põlva Kultuurikeskuses);  PK õpilasesinduse korraldatud

stiilipäev. 30.11-01.12 Advendiringid rühmades. 

Novembris algasid õppekasvatustöö vaatlused PK rühmades ja klassides. 

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

(esmaspäeviti). 

Koosolekud.  03.11 PK  õpetajate  koosolek  (õppevara  tellimused,  õppetööst  puudumine  ja  distantsõpe,  õpetajate  ja

tugispetsialistide  koostööst);  JK  õpetajate  koosolek  (COVID-19  juhised  ja  koolikorraldus,  riiklik  järelevalve,  õppevara

tellimused, eelkooli algus); PK lasteaiaõpetajate õpiring (sotsiaalsete oskuste õpe). 11.11 TLPK juhatuse liikmed Eesti Kristlike

Erakoolide  Liidu  e-üldkoosolekul.  16.11 JK  õpetajate  koosolek  (I  trimestri  lõpp,  ühine  heategu  detsembris,  jõuluaeg);

Lasteaiaõpetajate  koolitus  „Mänguõpetus”  (lektor  Ülle  Kuusik).  17.11 PK  õpetajate  koosolek  (I  trimestri  kokkuvõttev

hindamine); lasteaia pedagoogiline nõukogu nr 2 (kodukorra muutmine, Roosi 1 lasteaiamaja uue esindaja valmine nõukogusse,

tõhus tagasiside, tööaeg, detsember). 23.11 Roosi II rühma lapsevanemate e-koosolek. 23.11/24.11 JK/PK õppenõukogu nr 2 (I

trimestri kokkuvõte, distanstõppe ja õppetööst puudumiste mõju trimestri kokkuvõtvale hindamisele, õpilaste toetamine üld- ja

tõhustatud toe raames esimesel  trimestril);  PK lasteaiaõpetajate  õpiring (Mänguõpetus  meie  lasteaias).  30.11 JK  õpetajate

koosolek (detsembrikuu üritused, suusatunnid); Lasteaiaõpetajate seminar (e-päevik Eliis uuendused). 

Iganädalaselt toimuvad  TLPK  tegevjuhtkonna  koosolekud  (kalendrisündmused,  järelevalve  käik,  evakuatsiooniõppused,

COVID-19, trimestri lõpp, puudumine õppetööst, jõuluaeg).  Igakuiselt (01.11) toimub MTÜ TLPK juhatuse koosolek (TLPK

majandamisest, tegevus eeloleval kuul, järelevalve käik). 

Õppesuuna  rajamine  toimetuleku-  ja  hooldusõppe  õpilastele:  Karolini  Kool. Novmbris  jätkus  Karolini  Kooli

personaliotsing ja  õpilaste  vastuvõtt  õppeaastaks  2022/2023.  Toimusid  arutelud  ruumide  sisekujundusest  ja  õueala

planeeringust.  
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Arendustegevus. Novembris  pälvisid  PK  mudilaskoor  ja  lastekoor  ning  JK  tantsurühm  Laulu-  ja  tantsupeoliikumises

osalevate kollektiivide tegevustoetuse (1 446 eurot). Isamaa erakond toetas  regionaalse investeeringutoetuse andmisega JK

lasteaia mänguväljaku rajamist (5 000 eurot). 

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

Teadusministeeriumi korraline välishindamine. 

JK järelevalve raames  peeti  08.-12.11 vestlused  juhtkonna,  pidaja,  nõukogu,  töötajate,  lapsevanemate,  õpilaste  ja  KOV´i

esindajatega. 

PK järelevalve raames esitati  24.11 järelevalve  õiend ärakuulamiseks pidaja juhatuse liikmetele ja koolijuhile  (tutvustatud

õpetajatele  24.11  õppenõukogus).  02.12 saadeti  õiendi  lõppversioon,  mis  on  avaldatud  kooli  kodulehel.  PK  järelevalve

kokkuvõtteks tehti  koolijuhile 11 ettepanekut ja pidajale 7 tähtajalist  ettekirjutust.  Viimased puudutasid peamiselt  õpetajate

kvalifikatsiooniga seotud küsimusi.  17.12 (15.00, kooli saalis) tutvustavad järelevalveametnikud õiendit kooliperele, kõik

huvilised vanemate ja töötajate hulgast ning MTÜ TLPK liikmeskonnast on oodatud. 

Õppetöö  ja  COVID-19  levik. Lasteaia  ja  kooli  ürituste  toimumine  oli  novembris  piiratud  (nt  vanemate  osaluseta),

traditsiooniline Mardipäeva laternarongkäik jäi ära.  Kool kogus vanematelt  andmed COVID-19 läbipõdenud õpilaste kohta.

Novembri  esimesel  kahel nädalal  oli  palutud, et  õpilased ja töötajad kiirtestiksid end 3 korda nädalas.  Järgmistel  nädalatel

toimus testimine 2 korda nädalas. Testid jagati koolist.

Distantsõppe rakendamine COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks: 05.-08.11 PK 2. ja 4. klass; 19.11 PK 1. klass; 22.-23.11 PK

3. klass. 

Töötajas- ja õpilaskond.  Seisuga 30.11 oli TLPK lasteaed-põhikoolis Tartus ja Põlvas kokku 83 töötajat. Novembris asusid

tööle  PK sotsiaalpedagoog Helen Hirsnik ja  JK eelkooli õpetaja Kaire Palo (õa 2022/2023 1. klassi klassiõpetaja). Töölt

lahkus Roosi  II  rühma  õpetaja  Kaija-Liisa Jaadla.  Tema asemel  valiti  TLPK nõukogusse  Roosi  1  lasteaiamaja  töötajate

esindajaks õpetaja Kadri Seil.  

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 142 õpilast (+1); Lasteaia Tartu 5 rühmas on 91 ja Põlva 1 rühmas on 18 õpilast.

30.11 seisuga on TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 432 õpilast (+1). Lisaks on PK eelkoolis 20 õpilast ja JK eelkoolis 24 õpilast.

TLPK  tegutseb  lasteaed-põhikoolina  kahes  omavalitsuses,  meie  õpilasi  on  39  omavalitsusest  (peamiselt  koduõppel)  ja  2

välisriigist. 

Direktor Tarvo Siilaberg, 05.12.2021

Doktoritöö kristlikust väärtuskasvatusest (Eesti Kirik, 27.10.2021)

https://www.luterlik.edu.ee/hinnangud/valishindamine/
http://www.eestikirik.ee/doktoritoo-kristlikust-vaartuskasvatusest/

