Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond aprillis 2022

Üritusi ja sündmuseid. 07.04 Lasteaia töötajate õpiring „Lastega filosofeerimine”. 06.04 Teatripäev Jakobi Koolis (JK), õpitud
etenduste esitamine ja Rakvere Teatri etenduse „Sirli, Siim ja saladused” ühiskülastus Räpinas; JK võistkond maakondlikul
malemeistrivõitlusel. 07.04 JK õpilased Põlvamaa koolinoorte male meistrivõistlustel; Peetri Kooli (PK) 2.-3. kl õpilased
osalesid Saksa Kultuuri Instituudi programmis „Munadepüha meisterdamisi muinasjutukorvist”. 08.04 PK 4.-9. kl õpilased
õigekirjaolümpiaadil. 11.04 Lapsevanemate õhtu Supilinna rühmas. 11./13.04 PK ülestõusmispühade hommikupalvused Tartu
Pauluse kirikus. 11.-18.04 Ülestõusmispühade tähistamine lasteaiarühmades. 12.04 PK 6. kl klassiõhtu. 13.04 JK 4. kl
klassihommik; PK 5.-6. kl õpilased Tallinna Saksa Gümnaasiumis saksakeelsel ettelugemisvõistlusel. 18.04 JK
ülestõusmispühade hommikupalvus-kontsert Põlva Maarja kirikus; PK 3. kl klassiõhtu. 20.04 Tuleohutusalane koolitus PK
töötajatele. 21.04 Lapsevanemate õhtu Roosi II rühmas. 22.04 JK heakorratalgutel: 4. kl abis Leevi Hooldekodu ümbruses, 2. kl
lasteaia mänguplatsil, 1. kl kiriku ümbruses; PK ja koduõppe 9. kl õpilased Tartu gümnaasiumide ühiskatsetel; PK 8. kl
loovtööde kaitsmine; PK´s külas Tallinna Kaarli Kooli õpilased ja õpetajad. 23.04 Koduõppe õppesuuna perepäev. 24.04
Hoovikohvik Supilinna lasteaiamajas. 26.04 Lapsevanemate õhtu Roosi I rühmas. 27.04 Feriencamp – saksa keele vaheajalaager
PK 4.-6. kl õpilastele. 28.04 Lasteaia töötajate õpiring „Eneseregulatsiooni oskused”.
Aprillis toimusid arenguvestlused lasteaia ja kooli õpetajatega (Tartus ja Põlvas), klassiõpetaja praktikandid PK´s,
vaatluspraktika PK lasteaias.
Kogu koolipere iganädalased hommikupalvused on PK´s peetud kooli saalis (esmaspäeviti, kolmapäeviti) ja JK´s Põlva
Maarja kirikus (esmaspäeviti).

Saavutus õpilasvõistluselt
06.04 PK 7. kl õpilased Tartu linna õpilaste saksa keelsete tekstide lugemisvõistlusel: Oskar Nõmm 3. koht (juh. õp Imbi
Mesila).

Koosolekud. Iganädalaselt toimuvad TLPK tegevjuhtkonna koosolekud (töötajate konkursid, muudatused TLPK juhtimises,
sisehindamine, eelolevad üritused). Ülenädalaselt toimuvad JK õpetajate koosolekud (eeolevad üritused, suur nädal, lahtiste
uste päevade kokkuvõte, vastuvõtt). PK õpetajate koosolekud (8. kl loovtööd, õppekorraldus III trimestril, õpilaste
tunnustamine), lasetaia õpetajate koosolekud (arenguvestlused, kolleegide vaatlused, eelolevad üritused). Igakuiselt toimud
koduõppe õppesuuna tiimikoosolek ja MTÜ TLPK juhatuse koosolek.
05.04 TLPK nõukogu kevadpoolaasta üldkoosolek (sisehindamisest; TLPK majandamisest 2021. aastal; nõukogu
töökorraldusest). 05.-07.04 MTÜ TLPK e-üldkoosolek (põhikirja muudatusettepaneku kinnitamine seoses toimetuleku- ja
hoodlusõppe õppesuuna tegevusvaldkondadega); 11.04 MTÜ TLPK juhatuse ja tegevjuhtkonna ühine koosolek (28.04 MTÜ
TLPK üldkoosleku ettevalmistamiseks). 13.-14.04 Koduõppe õppesuuna õppenõukogu e-koosolek (koduõppe katkestamise
otsustamine). 28.04 MTÜ TLPK üldkoosolek (direktori lahkumisavaldus, TLPK juhtimismudelist ja uue direktori konkursist).
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Valmistumine õppeaastaks 2022/2023
Põlvas
Aprillis peeti vastuvõtuvestluseid JK 1.-4. klassi avalduse esitanud peredega. Lasteaiarühm sai järgmiseks õppeaastaks
komplekteeritud. Toimusid pedagoogilise personali konkursid.
Remont JK koolimaja (Kesk 11) uues õpetajate toas.
Tartus
Aprillis peeti vastuvõtuvestluseid kooli toimetuleku- ja hooldusõppe õppesuunale avalduse esitanud peredega. Lasteaiarühm
sai järgmiseks õppeaastaks komplekteeritud. Toimusid pedagoogilise personali konkursid.
Remont tulevases Karolini Kooli õppehoones (Pikk 10).
Töötajas- ja õpilaskond. Seisuga 30.04 oli TLPK lasteaed-põhikoolis Tartus ja Põlvas kokku 87 töötajat. Aprillis jäi
lapsehoolduspuhkusele Supilinna rühma õpetaja Getter-Kadi Valter. 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 138 (-1)
õpilast; Lasteaia Tartu 5 rühmas on 90 (-1) ja Põlva 1 rühmas on 18 õpilast. 30.04 seisuga on TLPK lasteaed-põhikoolis kokku
427 õpilast (-2). 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, 16.05.2022
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