
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond veebruaris 2022

Üritusi ja sündmuseid.  02.02 Jakobi Kooli (JK) koolipere Tartu Rahu kogunemisel Põlva Vabadussõja monumendi juures;

Küünlapäeva  tähistamine  lasteaiarühmades.  03.02 Peetri  Kooli  (PK)  1.  kl  Linnakodaniku  muuseumi  muuseumitunnis

"Küünlakuu - elu enne elektrit". 09.02 JK Vanemuises, vaatamas balletti „Tilda ja tolmuingel”. 10.02 JK 1. kl 100-päeva pidu.

12.02 Koduõppe  õppesuuna  perepäev.  13.02 PK  kaplan  Marek  Rootsi ametisse  pühitsemine  Peetri  kirikus.  14.02 JK

sõbrapäeva laat;  sõbrapäeva karneval  lasteaiarühmades.  16.02 Lasteaia vanemate  veebikoolitus „Aluspädevuste  arendamine

eelkoolieas”. 17.02 Koduõppe õppesuuna vanemate veebiseminar „Koduõppija indiv. õppekava töökava täitmine”. 23.02 JK ja

lasteaia vabariigi aastapäeva kontsert, II trimestri lõpuaktus (Põlva Muusikakooli saalis); Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

lasteaiarühmades;  Vabariigi  aastapäeva pidulik aktus-lõuna PK´s,  II  trimestri  lõpp.  24.02 JK kooli  esindus Eesti  Vabariigi

aastapäeva kogunemisel Põlva Vabadussõja monumendi juures. 25.02 Põhikooli e-õppepäev. 28.02-06.03 Koolivaheaeg.

Veebruaris toimusid lasteaias arenguvestlused vanematega ja õpetajatega, lasteaias olid ka praktikandid. 

Veebruaris toimusid PK ja JK uisu- (Lõunakeskuses/Raekoja platsis) ja suusatunnid (Mammastes/Tähtveres). 

Kogu koolipere  iganädalased hommikupalvused on PK´s peetud  kooli  saalis (esmaspäeviti,  kolmapäeviti)  ja  JK´s Põlva

Maarja kirikus (esmaspäeviti). 

Koosolekud.  08.02 Koduõppe  õppesuuna  õppenõukogu  koosolek  nr  2  (I  poolaasta  õppetööst,  õpilase  järgmisse  klassi

üleviimisest, koduõppe katkestamisest, loovtööde koostamisest, järelevalve tulemustest). 09.02 Lasteaia pedagoogilise nõukogu

koosolek nr 3  (õppevaldkonna sisehindamine,  lapse arengu hindamisest  ja arenguvestlustest,  õppetegevuse  planeerimisest).

17.02 PK 9. klassi vanemate koosolek (Põhikooli lõpetamine).  21.02 PK õppenõukogu koosolek nr 4  (II trimestri õppe- ja

kasvatustööst,  tugispetsialistide  tegevusest  II  trimestril,  sisehindamise  (tasemetööd,  rahulolu)  tulemustest). 22.02 JK

õppenõukogu koosolek nr  3 (II  trimestri  õppe- ja kasvatustööst,  III  trimestri  tunniplaanist).  23.02 Nõukogu e-üldkoosolek

(dokumentatsiooni menetlemine: vaheajad ja trimestrid, konfessionaalse ususõpetus, vastuvõtt, konkursikord; esindaja valimine

konkursikomisjoni). 

Iganädalaselt toimuvad  TLPK tegevjuhtkonna  (kalendrisündmused,  COVID-19  ja  õppetöö,  sisehindamine,  konkursi  kord,

personaliküsimused, konfessionaalse usuõp. kord), PK õpetajate (ainekava vorm, lõiming ja õpetajate koostöö 2.-3. kooliastmes,

kokkuvõttev hindamine) ja PK õpilasesinduse koosolekud. Ülenädalaselt toimuvad JK õpetajate koosolekud (õpetaja töökava,

lahtiste uste päevad, õpilaste arenguvestluste ettevalmistamine, kokkuvõttev hindamine). Igakuiselt (08.02) toimub MTÜ TLPK

juhatuse koosolek (TLPK majandamisest, dokumendi "Vaheajad ja trimestrid Tartu Luterlikus Peetri Koolis ja Põlva Jakobi

Koolis õppeaastal  2021/2022" muutmise algatamisest,  personali  koosseisust  2022. aastal  ja personalivajadusest  õppeaasta

2022/2023 eel, arenguperioodi 2019-2022 sisehindamisest, perioodi 2022-2025 arengukava koostamisest). 

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

ja õpilaste vastuvõtt õppeaastaks 2022/2023. Karolini Kooli eestvedajad kohtusid Sotsiaalkindlustusameti esindajatega. 

Valgetähe teenetemärgi sai praost Ants Tooming (Tartu Postimees, 21.02.2022)

https://www.luterlik.edu.ee/karolini-kool/tule-toole/
http://www.luterlik.edu.ee/karolini-kool/
https://tartu.postimees.ee/7459354/valgetahe-teenetemargi-saanud-praost-ants-tooming-tunne-on-kohmetult-tanulik#_ga=2.162146232.522106664.1645775152-1725770396.1645435043


Vastuvõtt õppeaasta 2022/2023 1. klassi Põlvas

02.02 Kooli tutvustav vestlusõhtu JK eelkooli vanematele. 15.02 Kogukonnasisese vastuvõtuperioodi lõpuks laekus 20 avaldust.

Hinnates kõrgelt vanemate usaldust  JK ja selle õpetajate vastu,  võetakse õppeaastaks 2022/2023 erandlikult vastu kaks 1.

klassi (klassi suuruse senise piirmäära alusel: 12+12). 16.02 Algas avalik vastuvõtt JK 1. klassi. 

Riiklik koduõppe seminar

04.02 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud seminar „Koduõppe väljakutsed ja võimalused”. Seminaril tutvustati

värskelt valminud koduõppe uuringu „Lapsevanema soovil koduõppe valik ja korraldus“ tulemusi ja  anti soovitusi koduõppe

tõhusamaks  korraldamiseks.  Seminaril tutvustasid  TLPK  koduõppe  õppesuuna  häid  praktikaid  koordinaatorid  Kadi

Künnapuu ja Irja Toots, kes osalesid ka viidatud uuringu koostamisel.

Tunnstus õpetajale 

08.02 anis  President  Alar  Karis  üle  noore  haridustegelase  preemiad.  Reaalainete  eripreemia  pälvis  PK loodusõpetuse-  ja

keemiaõpetaja Joana Jõgela.  Õp Joana Jõgela töötab ka Hugo Treffneri  gümnaasiumis keemiaõpetajana ja Tartu Ülikooli

keemia instituudis üldise keemia õpetajana. Samuti  on ta mitme keemiaalase õppevahendi  looja ning otsib pidevalt  uusi  ja

innovaatilisi lahendusi, kuidas keemiat õpilastele arusaadavaks ja huvitavaks teha (vt artikkel Õpetajate Lehes).

Õppetöö ja COVID-19 levik. Kiirtestimine toimus 1-2 korda nädalas (testid jagati koolist). Alates 07.02 ei pea vaktsineerimata

lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma, kui neil  puuduvad haigustunnused (muutunud karantiinikord).  Veebruaris ei

rakendatud distnatsõpet, kuid kasvas nakatumine PK lasteaia õpilaste ja töötajate seas (eelkõige Supilinna rühmas). 

Töötajas-  ja  õpilaskond.  Seisuga  28.02 oli  TLPK lasteaed-põhikoolis  Tartus  ja  Põlvas  kokku  84  töötajat.  01.03 naases

lapsehoolduspuhkuselt PK lasteaia logopeed Laine Lilleoja. 

Peetri  Kooli  (põhikool  Tartus) 1.-9.  klassis  õpib  144 õpilast;  Jakobi  Kooli  (põhikool  Põlvas)  1.-4.  klassis  on  37  õpilast;

Põhikooli koduõppe õppesuuna 1.-9. klassis on 139 õpilast (-5); Lasteaia Tartu 5 rühmas on 91 ja Põlva 1 rühmas on 18 õpilast.

01.01 seisuga on TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 429 õpilast (-5). Lisaks on PK eelkoolis 18 õpilast ja JK eelkoolis 27 õpilast.

TLPK  tegutseb  lasteaed-põhikoolina  kahes  omavalitsuses,  meie  õpilasi  on  38  omavalitsusest  (peamiselt  koduõppel)  ja  2

välisriigist. 

 

Direktor Tarvo Siilaberg, 04.03.2022
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https://www.hm.ee/et/uudised/muutuvad-laste-ja-tervishoiuteenuse-osutajate-karantiinireeglid-ning-uldised-reisipiirangud
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