Tartu Luterliku Peetri Kooli tegevuse kokkuvõte
Suvi ja õppeaasta algus 2019
Üritusi ja sündmuseid
14.08 Õppeaasta algusseminar lasteaias. 17.08 Esmaabikoolitus TLPK töötajatele. 21.08 Õppeaasta algusseminar koolis;
andmekaitse sisekoolitus. 26.08 Õppenõukogu nr 5 koosolek. 27.08 1. ja 6. klassi klassikoosolekud. 28.08 TLPK nõukogu
e-üldkoosolek; 7. klassi klassikoosolek. 29.08 MTÜ TLPK e-üldkoosolek; klassikoosolekud 2.-4. klassis; Pedagoogilise
nõukogu nr 5 koosolek; HTM´i välishindamisosakonna ekspert Piret Otti järelkülastus kooli. 30.08 TLPK sai haridus- ja
teadusministri käskkirjaga nr 1.1 2/19/150 tähtajatu tegevusloa II kooliastmes (4.-6. kl) ja tähtajalise tegevusloa III
kooliastme (7.-9. kl) avamiseks. 02.09 Õppeaasta avaaktus Tartus.
Uue koolimaja (Küütri 1) kasutusele võtmine
12.08 Algas kooliruumide sisutamine. 30.08 Koolimaja tutvumiseks avatud TLPK kogukonnale. 02.09 Koostööpartnerite
tänuüritus ja koolimaja tutvustamine kutsutud külalistele. 03.09 Kooliruumide pühitsemine (praost Ants Toominga poolt).
Põlva õppekoha – Jakobi Kooli – avamine
26.08 Jakobi Kooli vanemate ja õpetajate koosolek. 01.09 Jakobi Kooli esimese õppeaasta avaaktus-teenistus Põlva Maarja
kirikus, kooli lipu õnnistamine ja kooliruumide (Kesk 11) pühitsemine (piiskop Joel Luhametsa poolt). Jakobi Koolis
alustas õppeaastat 11 esimest õpilast.
Kooli sünnipäeva tähistamisest
TLPK nõukogu ja MTÜ TLPK heakskiidul ning otsusel tähistame 2019. aastast kooli sünnipäeva 17. septembril (senise 4.
septembri asemel), mis uue kalendri järgi vastab kuupäevale 04.09.1906, mil alustas tegevust Peetri Kool.
Nõukogu laiendamine
Õppeaastast 2019/2020 on TLPK teadaolevalt esimene Eesti erakool, kes on kutsunud oma nõukogu koosseisu
tegutsemiskohtade kohalike omavalitsuste esindajad. Nendeks saavad Külli Lust (Tartu linn) ja Aigi Tiks (Põlva vald).
Lisaks saavad nõukogus esindatud EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudus (1) ning TLPK Jakobi Kooli I kooliastme
vanemad (Triinu Maidla) ja õpetajad (Tiina Vasser). Nõukogu on erakooli juhtorganiks direktori kõrval.
Õppemaksu soodustuste korra sisseseadmine TLPK põhikoolis
Õppeaastast 2019/2020 kehtib õppemaksu 30%-line soodustus TLPK põhikooli õpilastele, kellel on vähemalt 2 nooremat
õde-venda TLPK lasteaias või põhikoolis. Õppemaksu 20%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on 1 noorem õde või
vend TLPK lasteaias või põhikoolis.
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