Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond septembris 2020
Üritusi ja sündmuseid. 01.09 Õppeaasta avaaktused Tartu Peetri kirikus (Peetri Kool) ja Põlva Maarja kirikus (Jakobi Kool).
04.09 Klassipiltide ja õpilaspileti fotode pildistamine. 05.09 Koduõppe perepäev Tartus. 11.09 JK tähistas vanavanemate päeva.
14.09 PK 6. kl õppekäik Palamusele. 16.09 PK koolivalmiduse seminar eelkooli lapsevanematele. 15.09 JK 1. kl vanemate
koosolek. 18.09 Punga maja II k rühma rattasõit „Tour de Anne Kanal”. 21.09 PK 2. kl õppekäik Lukele; Punga maja II k
rühma vanemate koosolek. 22.09 PK 1. kl õppekäik Lukele; JK osales Põlva jooksupäeval; Roosi maja I k rühma vanemate
koosolek. 23.09 Koolivalmiduskaardi seminar lasteaiaõpetajatele (lektor Pille Häidkind); Punga maja I k rühma vanemate
koosolek. 24.09 PK 2. kl õppekäik TÜ botaanikaaeda; JK spordipäev Põlva staadionil; Roosi maja II k rühma vanemate
koosolek. 28.09 PK spordipäev Tamme staadionil. 29.09 Õnnistati ja võeti kasutusele 2 uut klassiruumi ja kabinet Tartu
koolimaja 4. korrusel; Supilinna lasteaiamaja vanemate koosolek; Miikaeli (mihklipäeva) pidu lasteaias; Punga maja II k rühma
õppekäik Põllumajandusmuuseumisse. 30.09 Koolitus lasteaiaõpetajatele „Waldorfi pedagoogika tänapäeval” (lektor Liisa
Maasik).
Septembri 3. nädalal alustasid Peetri Huvikooli ringid Tartus ja JK huviringid (robootika, loovkäsitöö, rahvatants).
Iganädalaselt toimusid koduõppijate kohtumised, TLPK juhtkonna koosolekud, õpetajate koosolekud lasteaias ja Tartu
põhikoolis. Üle nädala on toimunud õpetajate koosolekud Põlvas ja koduõppe suunal. Igakuiselt toimub MTÜ TLPK juhatuse
koosolek (07.09). Septembris kestis vastuvõtt Jakobi Kooli eelkooli klassi (alustab 05.11.2020).
Kogu koolipere iganädalased hommikuringid on Peetri Koolis peetud Jaani kirikus (neljapäeviti) ja Jakobi Koolis Maarja
kirikus (esmaspäeviti).

Viiruse COVID-19 levik. Seoses viiruse Covid-19 piirkondlikult hoogustunud levikuga Tartus ja Tartumaal lähtus 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 olnud a) inimtegevuse hajutamine,
piiramine ja minimaliseerimine koolimajas; b) efektiivne kogukonnasisene infovahetus nakkusjuhtumitele ja -kahtlustele
reageerimiseks. Vastavad meetmed on Põlva põhikoolis rakendatud osaliselt. 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.

Tunnustused. Kooli pidaja kõrgeima tunnustuse sügava tänu väljendusena, graveeritud pühendusega ja marmorist alusel Peetri
Kooli laualipu, pälvis 01.09 aktusel Tartu põhikooli II-III kooliastme õppealajuhataja Triin Käpp. 24.09 toimunud Tartu linna
ja maakonna haridustöötajate tänuüritusel tunnustati Punga maja õp Heidi Sarapit Tartu aasta õpetaja tiitliga aasta
lasteaiaõpetaja kategoorias. Septembris pälvis MTÜ TLPK juhatuse liige ja Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola
EELK meediapreemia aastal 2020.

Triin Käpp: Läheme vastu erakordsele kooliaastale (ERR, 31.08.2020)

Peetri Kool „114”. 17.09 Tähistati Peetri Kooli 114. sünnipäeva. Päeva raames külastas kooli juhtkonna ja vanematekogu
esindus ERM´i ja tutvus seal hoitava ajaloolise Peetri Kooli Sõprade Ringi Lipuga (vt Tartu Postimees, 05.09.2020), peeti
traditsiooniline mälestushetk Raadi kalmistul, dr. Pille Valgu (kooli taasasutajate õpetaja) ja prof. Henrik Koppeli (kooli
asutaja) haudadel, töötajate pidulikul koosviibimisel kuulati loengut Johannes Käisi pedagoogikast, tehti tagasivaade
õppeaastasse 1920/1921 ja tunnustati töötajaid TLPK staažimärkide kinkimise ja kooli auraamatusse kandmisega.

Viimased projektitaotlused. Septembris esitati projektitaotlus „Käsitöö ja tehnoloogia värkstuba kogukonnakoolile”
(Põlvamaa kohaliku omaalgatuse programm; 4 587,95 eur), mis looks Jakobi koolile kaasaegse tehniline baasi heal tasemel
huvi- ja käsitööhariduse pakkumiseks. Samuti esitati projektitaotlus „Pop-up kogukonnakohvik” (Tartumaa kohaliku
omaalgatuse programm; 4 545,99 eur), mis annaks TLPK kogukonnale tehnilised vahendid, et ühisüritustel ja –projektide
raames koolikohvikut pidada. Eesti Kirikute Nõukogu toetas 1 000 euroga TLPK toimetiste sarja 4. raamatu „Mõtte, sõna ja
teoga. Valitud artikleid kristliku hariduskogukonna kasvuaastatest 2017-2020” kirjastamist (ilmub oktoobris 2020).

Jakobi Kooli digitaalne õpilaspilet. Teadaolevalt esimese koolina Lõuna-Eestis võeti Jakobi Koolis 11.09 kasutusele oma
kooli digitaalne õpilaspileti. Esmast kasutust leidis kiibiga õpilaspilet bussikaardina linna- ja maakonnaliinidel, II trimestrist
saab see ka koolimaja uksekaardiks.

Töötajaskond. Septembrist alustas Jakobi Koolis meedia- ja suhtlusõpetuse õpetajana tööd Jan-Mattias Kottise.
30.09 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis 67 töötajat.

Õpilaskond. Tartu põhikooli 1.-8. klassis õpib 125 õpilast, Põlva põhikooli 1.-3. klassis 27 õpilast ja põhikooli koduõppe
õppesuunal õpib 91 õpilast. TLPK lasteaias on endiselt 90 õpilast.
30.09 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 333 õpilast.

Nõukogu. Septembris 2020 uuendati volituste lõppemise tõttu TLPK nõukogu koosseisu. Uued liikmed: Siim Sutrop
Supilinna rühma vanemate esindaja, Rane Viks Põlva I kooliastme lapsevanemate esindaja, Heidi Maarja Melts Tartu
vanematekogu esindaja, Hedi Hellenurm-Sepp Tartu II kooliastme lapsevanemate esindaja. Õppeaastal 2020/2021 on TLPK
nõukogus 26 liiget.

Direktor Tarvo Siilaberg, 07.10.2020
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