Arengud TLPK hariduskogukonnas õppeaastaks 2020/2021
Töötajaskond. Seoses kooli kasvamise ja koormuste suurenemisega asuvad uuest õppeaastast Tartu põhikoolis tööle
bioloogiaõpetaja Külli Lokko, füüsikaõpetaja Kalev Tarkpea, geograafiaõpetaja Maigi Astok, saksa keele õpetaja Imbi
Mesila ning keemia- ja loodusõpetuse õpetaja Joana Jõgela. Põlva põhikoolis alustab järgmisest õppeaastast eripedagoog
Tiina Möller. TLPK lasteaia logopeediks saab Grete Täkker, uute lasteaiaõpetajatena alustavad Triinu Loomus (Roosi
II) ja Jana Pokotylo (Supilinna). Koduõppe suuna kolmanda koordinaatorina on tööd alustanud Janet Ostra. 1. klassi
klassijuhatajaks saab Tartus õp Merle Adson ja Põlvas õp Anar Ruubel. Tartu 4. klassi klassijuhatajaks saab õp Annabel
Berg. Lapsehoolduspuhkusele on siirdunud lasteaia logopeed Laine Lilleoja ning Tartu põhikooli loodusõpetuse ja saksa
keele õpetaja Gerda Moor. Töölt lahkub lasteaiaõpetaja Sille Strauss (Roosi II).
Kokku töötab TLPK hariduskogukonna heaks Tartus ja Põlvas 66 inimest.

Õpilaskond. Tartu põhikooli 1.-8. klassis õpib 124 õpilast, aastaga on lisandunud 21 ja lahkunud 8 õpilast. Põlva põhikooli
1.-3. klassis on 28 õpilast, aastaga on lisandunud 17 õpilast. Põhikooli koduõppe suunal õpib 72 õpilast, aastaga on
lisandunud 58 ja lahkunud 11 õpilast (sh 4 põhikooli lõpetajat). TLPK lasteaias õpib endiselt 90 õpilast, aastaga on lasteaia
lõpetanud 18 ja vastuvõetud samuti 18 õpilast. Kokku alustab TLPK hariduskogukonnas uut õppeaastat 314 õpilast.
Aastaga oleme kasvanud 78 põhikooli õpilase võrra Tartus, Põlvas ja koduõppel.

Viiruse COVID-19 levik. Seoses viiruse Covid-19 piirkondlikult hoogustunud levikuga Tartus ja Tartumaal lähtub Tartu
põhikooli tegevus septembris dokumendist "Tegevuskava õppetööks TLPK põhikooli õppehoones Küütri 1 (Tartu) 01.30.09.2020 seoses viiruse COVID-19 levikuga" kirjeldatud meetmetest. Prioriteetideks on a) inimtegevuse hajutamine,
piiramine ja minimaliseerimine koolimajas; b) efektiivne kogukonnasisene infovahetus nakkusjuhtumitele ja -kahtlustele
reageerimiseks. Vastavad meetmed on Põlva põhikoolis rakendatud osaliselt (täpsustatud 25. augustiks). TLPK lasteaias
kehtib kevadise eriolukorra perioodi töökorraldus, milles peamine on, et a) lapsevanemaid ja kolmandaid isikuid lasteaia
siseruumidesse ei lasta; b) haigusnähtudega või -kahtlusega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteaeda tulla.

Õppehooned. Tartu koolimaja (Küütri 1) pööningusaal ehitatakse ümber 2 klassiruumiks ja 1 kabinetiks. Seega on
hoones 10 klassiruumi ja võimalik tulevane üleminek aineklasside süsteemile (v.a algklassid). Uus garderoob rajatakse
keldrikorrusele, ühe tualetikorpuse asemele. Senisest garderoobist saab kantselei (koolisekretäri kabinett). Senine kantselei
muutub tugispetsialistide kabinetiks. Algklasside õpetajate toale ehitatakse uus sissepääs kesktrepikojast (senine suletakse).
Põlva koolimaja (Kesk 11) teisele korrusel rajatakse 1. klassi klassiruum ja õpetajate tuba.
Roosi 1 lasteaiamaja keldrikorrus remonditakse, rajatakse suurem õppe- ja tööruum (sh huvikooli tegevuseks) ning
funktsionaalsed abiruumid (ladu, sanitaarruumid).
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Koduõpe. 31.03.2020 esitati HTM´le tegevusloa taotlus, et alates 01.09.2020 avada Põlva põhikoolis III kooliaste (7.-9.
klass). Esialgu on see mõeldud vaid koduõppe suuna õpilastele, eesmärgiga registreerida kõik TLPK koduõppijad Põlva
põhikooli juurde.
Viimased projektitaotlused. Mais pälvis toetuse projektitaotlus „TLPK koolimaja saali kui Eestis ainulaadse ajaloolise
kinosaali tehnilise funktsionaalsuse suurendamine vastavalt eripärale” (Kohaliku omaalgatuse programm; 5 068 eur),
mis võimaldab Tartu koolimaja saali paigaldada ruumi vajadustele vastava projektori. Samuti pälvis rahastuse Hariduse
Infotehnoloogia SA ProgeTiigri taotlusvooru IKT ja robootikaringi vahendite hankimiseks esitatud taotlus (4 850
eur), selle raames on arvestatud, et robootikaring alustab septembrist ka Põlva põhikooli juures. Kahjuks jäi juunis
rahastuseta taotlus „Põlva Jakobi Koolile oma köök ehk toitlustusvõimekuse loomine kasvavale haridusasutusele”
(PRIA Leader-programm; 23 427.90 eur).
Õppemaksu muudatus. 13.01.2020 kinnitas MTÜ TLPK üldkoosolek 2020. aasta kooli pidaja eelarve (esmane info
jaanuarikuu tegevuskokkuvõttes). Olulise arenguna on põhikooli õppemaks alates 01.09.2020 Tartus 22% (seni 20%) ja
Põlvas 12% (seni 10%) töötasu miinimummäärast (2020. aastal 584 eurot). Õppemaksu tõusu kompenseerib lapsevanema
väljamineku seisukohast, et alates 01.09.2020 on TLPK põhikoolis, nii Tartus kui Põlvas, koolitoit tasuta (k.a
pikapäevarühmas). Lisaks rakenduvad senised õppemaksu soodustuste määrad kogu kooliga seotud väljaminekule (v.a
huvikooli õppemaks). Samuti saab lapsevanem nüüd tulumaksutagastuse kogu koolikulult. Ühtlasi vähendab muudatus
administratiivset koormust ning vabastab vanema kohustusest teatada koolitoidult puudumistest. Jääb kehtima, et lähtuvalt
pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase
õppemaksust.
TLPK toimetiste sarja III raamat. TLPK annab välja toimetiste sarja, mille raamatud ilmuvad üle aasta (2016, 2018,
2020 jne). On alanud töö TLPK toimetiste sarja III raamatuga, toimetuskolleegiumiks on MTÜ TLPK juhatus. Raamat
ilmub 10. oktoobriks 2020 ja esitletakse lõikustänupüha kogukonnapäeval. Tegemist on eelavaldatud artiklite kogumikuga
perioodist 2017-2020, mille autoriteks on TLPK töötajad ja/või juhtorganite liikmed, kes kirjutavad haridusest, TLPK
tegevusest või meile olulistest kristlikest väärtustest.
Peetri Kooli ajaloo uurimisest. Septembris moodustatakse Peetri Kooli ajaloo uurimise komisjon. Komisjoni teeb
vahemikus 2020-2022 tööd ajalooallikatega (arhivaalid, kroonika, õpetajate mälestused) perioodist 19. saj lõpp-1944.
Komisjoni töö tulemused esitatakse TLPK Toimetiste sarja IV raamatus, mis on pühendatud kooli ajaloole ja ilmub 2022.
aasta oktoobris.
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