
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond märtsis 2022

Üritusi  ja  sündmuseid.  01.-02.03  Vastla-  ja  tuhkapäeva  tähistamine  lasteaiarühmades.  05.03 Peetri  Kooli  (PK)  3.  klassi

õppepäev "Elekter" AHHAA-s. 08.03 Jakobi Kooli (JK) naistepäeva tähistamine  tegevuskeskustes. 12.03 Koduõppe õppesuuna

perepäev  PK koolimajas.  14.03 Emakeelepäeva  kaunite  käekirjade  näitus  JK´s;  PK emakeelepäeva  korraldas  8.  kl.  16.03

Veebikoolitus  "Õpioskuste  arendamine  eelkoolieas"  lasteaia  õpetajatele  ja  lapsevanematele.  17.03 PK  1.-3.  kl

muinasjutuhommikul Tartu Saksa Kultuuri Instituudis. 24.03 JK käitumisoskuste tund Hotell Pesa restoranis; PK 1. kl õppepäev

"Meeletud meeled" TÜ muuseumis. 27.03 PK koolimajas toimus Aksel Rei mälestusturniiri males I etapp (osalesid maleringi

õpilased).  28.-31.03 JK avatud tunnid. 29.03 PK külastas piiskop Joel Luhamets.  31.03 JK 4. klassi võistkond maakondlikul

"Nuputa" võistlusel. 

Märtsis toimusid lasteaias arenguvestlused vanematega ja õpetajatega, praktikandid lasteaias. 

Märtsis toimus JK ja PK kooliosas (Küütri 1, Kesk 11) Tööinspektsiooni korraline kontrollkäik. 

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

Maarja kirikus (esmaspäeviti). 

Saavutusi õpilasvõistlustelt

11.03 JK õpilased maakondlikul 4. kl matemaatikaolümpiaadil: võistkondlik 1. koht (juh.  õp Tiina Vasser).  17.03  JK ja PK

õpilased Känguru matemaatikavõistlusel:  Susanna Oras 1.-2. koht (JK 4. kl, juh.  õp Tiina Vasser),  Agata Keernik 3. koht

(PK 2. kl, juh. õp Merle Adson);  18.03 Etluskonkurss Tartu Saksa Kultuuri Instituudis 6.-8. kl: Leelo Leinberg 1. koht (PK 7.

kl, juh õp Heleri Mesila).

Tunnustus

Võru  Instituut  koos  Põlva  ja  Võru  omavalitsustega  andis 14.03 JK´le „Hindätiidmise  Avvuhinna”.  JK´i  tunnustati

identiteediteadlikkuse eest, kool on 2019. aastast oma õppetöösse põiminud võru keele ja kultuuri õpetuse. Võru keelt õpetab õp

Marju Lepsasson. 

Koosolekud. Iganädalaselt toimuvad TLPK tegevjuhtkonna koosolekud (töötajate arenguvestlused, konkursid, sisehindamine,

eelolevad üritused). Ülenädalaselt toimuvad JK õpetajate koosolekud (eeolevad üritused, kogukonnale avatud tunnid, õpetajate

arenguvestlused, e-päeviku täitmisest, abi sõjapõgenikele). PK õpetajate koosolekud (töö ainekavadega, avatud koolipäevade

ettevalmistamine, 8. kl loovtööd, kokkuvõttev hindamine, puudumised/hilinemised, töökeskkonna riskianalüüs), lasetaia õpetajate

koosolekud (eneseanalüüside ja e-portfolio koostamine, õppetegevuste vaatlused ja tagasisidestamine, ülestõusmispühadest).

Igakuiselt (09.03)  toimub  MTÜ  TLPK  juhatuse  koosolek  (TLPK  majandamisest,  põhikooli  pedagoogiliste  töötajate

konkurssidest õppeaastaks 2022/2023, raamatupidamise korrast, arenguperioodi 2019-2022 sisehindamise aruande ja perioodi

2022-2025 arengukava koostamise ajakava 2022. aastal; korralise haridusjärelevalve käigus tehtud ettekirjutuste täitmisest

(01.03; 01.04) ja uute tegevuslubade (Tartu III k.a; Põlva I-II k.a) taotluste koostamisest (tähtaeg 01.04).
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Valmistumine õppeaastaks 2022/2023

Põlvas

Märtsis  peeti  vastuvõtuvestluseid JK  1.-4.  klassi  ja  lasteaeda avalduse  esitanud  peredega  (lasteaia  vastuvõtt  oli

kogukonnapõhine). Valmistati ette aprillis algavad pedagoogilise personali konkursid. 01.04 Uue tegevusloa taotluse esitamine

Haridus- ja Teadusministeeriumile (I-II kooliaste). 

Algas remont JK koolimaja (Kesk 11) uues õpetajate toas. 

Tartus

Märtsis  peeti  vastuvõtuvestluseid lasteaeda  ning  kooli  toimetuleku-  ja  hooldusõppe  õppesuunale  avalduse  esitanud

peredega. Valmistati ette aprillis algavad pedagoogilise personali ja õppealajuhataja konkursid.  01.04 Uue tegevusloa taotluse

esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile (III kooliaste). 

Märtsis esitasid PK õpetajad (6) õpetajakutse (tase 7) taotlemiseks e-portfoliod ja osalesid vestlustel kutsekomisjoniga.

Algasid ettevalmistavad tööd tulevases Karolini Kooli õppehoones (Pikk 10). 

 

Töötajas- ja õpilaskond. Seisuga 31.03 oli TLPK lasteaed-põhikoolis Tartus ja Põlvas kokku 87 töötajat. 01.03 alustas tööd JK

teine eelkooli õpetaja Signe Keskküla (ühtlasi teise 1. klassi klassiõpetaja õppeaastast 2022/2023); alustas tööd PK koolimaja

koristaja  Moonika Levkin.  04.03 lõppes vastastikkusel kokkuleppel töösuhe PK füüsikaõpetaja  Kalev Tarkpeaga, füüsikat

asusid õpetama Külli Liblik ja Meelis Brikker.  

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; Lasteaia Tartu 5 rühmas on 91 ja Põlva 1 rühmas on 18 õpilast.

31.03 seisuga on TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 429 õpilast. Lisaks on PK eelkoolis 21 õpilast ja JK eelkoolis 27 õpilast.

TLPK tegutseb lasteaed-põhikoolina kahes omavalitsuses, meie õpilasi on 38 omavalitsusest ja 2 välisriigist. 

 

Direktor Tarvo Siilaberg, 14.04.2022
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