
Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond mais ja õppeaasta lõpul 2022

Üritusi ja sündmuseid.  03.05 Jakobi Kool (JK) tsirkuseetendusel Põlva Koolis. 05.05 Emadepäeva tähistamine JK´s: „Emad

koolipingis”;  Võru  Instituudi  poolt  korraldatud  võrukeelse  raamatu  esitlus  JK´s.  09.-12.05 Peetri  Kooli  3.  kl  emad tunde

andmas. 13.05 JK rahvatantsuringi õpilased Põlvamaa Noorte Laulu- ja Tantsupeol. 14.05 JK koduõppe õppesuuna perepäev.

16.05 JK 4. kl  lastevanemate koosolek;  16.-23.05 PK, JK ja lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuringud.  17.05 PK 1. klass

õppekäigul Jaani kirikus. 18.05 PK eelkooli lõpetamine. 19.05 JK 3. klõppekäik Taevaskotta; PK kevadkontsert. 24.05 JK 2. kl

lastevanemate  koosolek;  PK  9.  klassi  viimase  koolikella  aktus;  PK  5.  kl  klassiõhtu.  25.05 PK  3.  kl  õppekäigul  Luke

mõisapargis; Tallinna Kaarli Kooli kooride kontsert PK´s; JK eelkooli lõpetamine.  26.05 JK 2. kl klassihommik; PK 7. kl

õppekäik Tallinnasse.  27.05 JK õpilased Räpina Aianduskoolis ja Räpina Koduloomuuseumis õppekäigul.  28.05 PK õpilased

Lautstarki finaalkontserdil Tallinnas.  29.05 JK rahvatantsuring  IV Kagu-Eesti Tantsupeol.  30.05 JK 3. ja 4. klass Tilleorus

looduse õpperajal (KIK). 31.05 Koduõppe õppesuuna õpilaste spordipäev Tamme staadionil. 01.06 PK 5. kl ERM-is. 02.06 PK

8. kl õppekäik Tallinnasse; PK 5. kl Pärnus õppekäigul. 03.06 PK 3. kl filmiöö koolis. 06.06 PK 6. kl õppekäigul Olustverre ja

Viljandisse. 07.06 JK uute 1. kl´de vanemate ja õpetajate koosolek. 09.06 PK 1. kl õppeaasta lõpu klassipidu. 10.06 PK 1. kl

Tartu Mänguasjamuuseumis. 11.06 JK kogukonna piknik. 12.06 PK 3. kl peredega Otepää seikluspargis ja piknikul. 13.06 PK

4. kl Valma seikluspargis; PK 6. kl õppekäigul Riigikohtus. 14.06 PK 1. ja 2. kl Maanteemuuseumis.

Mais ja juuni alguses peeti lasteaiarühmade kevad- ja lõpupeod. Mai toimusid arenguvestlused lasteaia ja kooli töötajatega

(Tartus ja Põlvas). Kogu koolipere iganädalased  hommikupalvused olid kuni nelipühade nädalani peetud PK´s kooli saalis

(esmaspäeviti, kolmapäeviti) ja JK´s Põlva Maarja kirikus (esmaspäeviti). 

Õppeaasta ja põhikooli lõpetamine

30.05 Põhikooli eesti keele lõpueksam. 06.06 Põhikooli matemaatika lõpueksam. 10.06 JK õppeaasta lõpuaktus Põlva Maarja

kirikus. 14.06 Põhikooli ajaloo, inglise keele, keemia, füüsika, ühiskonnaõpetuse ja bioloogia lõpueksamid. 15.06 PK õppeaasta

lõpuaktus Tartu Peetri kirikus. 16.06 JK koduõppe õppesuuna 9. kl lõpuaktus PK saalis. 17.06 PK 9. kl lõpuaktus. 

2022. aastal lõpetasid TLPK põhikooli 9. klassi 10 PK tavaõppe ja 18 JK koduõppe õpilast . Tegemist oli PK esimese

taasasutamise järgse lennuga (alustanud 01.09.2013). 

PK õpilaste lõpueksamite keskmised koondtulemused (%):  eesti keel  81,9; matemaatika 73,2; inglise keel 92,7; ajalugu

87,5; keemia 96. 

Keemia eksamit sooritas 1 õpilane, matemaatika eksamil sai 1 õpilane maksimumtulemuse. 

JK koduõppe õpilaste lõpueksamite keskmised koondtulemused (%): eesti keel 72,4; matemaatika 52,3; inglise keel 88,4;

bioloogia 84; ühiskonnaõpetus 76,25; ajalugu 97; füüsika 75.

Ajaloo, füüsika ja bioloogia eksameid sooritas igat 1 õpilane. Inglise keele eksamil said 4 õpilast maksimumtulemuse. 
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Koosolekud.  Iganädalaselt (mais) toimuvad TLPK tegevjuhtkonna koosolekud (töötajate konkursid, õppeaasta lõpetamine,

põhikooli  eksamiperiood,  eelolevad  üritused).  Ülenädalaselt toimuvad  JK  õpetajate  koosolekud  (eeolevad  üritused,

kokkuvõttev hindamine III trimestril, järgmise õppeaasta ettevalmistamine, vastuvõtt). PK õpetajate koosolekud (kokkuvõttev

hindamine III trimestril, õppeaasta lõpetamine, eelolevad üritused), lasetaia õpetajate koosolekud. Igakuiselt toimud koduõppe

õppesuuna tiimikoosolek ja MTÜ TLPK juhatuse koosolek. 

01.-08.06 MTÜ TLPK e-üldkoosolek  (juhatuse valimise  korduskoosolek).  06.06 JK õppenõukogu koosolek nr  4  (õpilaste

järgmisse  klassi  üleviimise  otsustamine,  vajadusel  pärast  täiendavat  õppetööd,  õpilaste  kiituskirjaga  tunnustamise

otsustamine).  13.06 PK  õppenõukogu  koosolek  nr  5  (1.-8.  klassi  õpilaste  järgmisesse  klassi  üleviimine,  kiituskirjaga

tunnustamise otsustamine, ülevaade eripedagoogi tööst). 15.06 JK koduõppe õppesuuna õppenõukogu koosolek nr 4 (õpilaste

põhikooli lõpetamise tingimuste täitmise kinnitamine ja neile lõputunnistuste väljastamise otsustamine, 1.-8. klassi õpilaste

järgmisesse  klassi  üleviimise  ja  tunnustamise  otsustamine,  koduõppe  katkestamise  otsustamine.).  16.06 PK  õppenõukogu

koosolek nr 6 (Hooldusõppe õpilase Karolin Õuna (1. kl) järgmisesse klassi üleviimise otsustamine, põhikooli lõpetamise ja

lõputunnistuse väljaandmise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga). 

Valmistumine õppeaastaks 2022/2023

Põlvas.  Aprillis peeti  vastuvõtuvestluseid JK 1.-4.  klassi  avalduse  esitanud peredega.  Toimusid pedagoogilise  personali

konkursid  (saksa keele õpetaja, logopeed, haldusjuht, direktor).  Remont JK koolimaja (Kesk 11) uutes klassides õpetajate

toas. 2021. aastal toimunud korralise riikliku haridusjärelevalve tulemusena pälvib TLPK Põlva põhikooli I-II kooliaste alates

01.09.2022 uue tähtajalise tegevusloa (2022-2025).

Tartus. Aprillis peeti  vastuvõtuvestluseid kooli  toimetuleku-  ja  hooldusõppe õppesuunale  avalduse  esitanud peredega.

Lasteaiarühm  sai  järgmiseks  õppeaastaks  komplekteeritud.  Toimusid  pedagoogilise  personali konkursid  (eesti  keele  ja

liikumisõpetuse õpetaja,  psühholoog,  õppealajuhataja,  haldusjuht,  direktor).  Remont tulevases  Karolini  Kooli  õppehoones

(Pikk 10). 2021. aastal toimunud korralise riikliku haridusjärelevalve tulemusena pälvib TLPK Tartu põhikooli III kooliaste

alates 01.09.2022 uue tähtajatu tegevusloa. Seega on kõigil Tartu kooliastmetel tähtajatu tegevusluba.

 

Töötajas-  ja  õpilaskond.  Seisuga  31.05 oli  TLPK lasteaed-põhikoolis  Tartus  ja  Põlvas  kokku  87  töötajat.  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 137 (-1) õpilast; Lasteaia Tartu 5 rühmas on 90 ja Põlva 1 rühmas on 18 õpilast. 31.05 seisuga oli

TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 426 õpilast (-1). TLPK tegutseb lasteaed-põhikoolina kahes omavalitsuses, meie õpilasi on 38

omavalitsusest ja 2 välisriigist. 

17.06 oli direktor Tarvo Siilabergi ja haldusjuht Kairi Kuusiku viimane tööpäev. 

Direktor Tarvo Siilaberg, 17.06.2022
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