Tegevuskokkuvõte: TLPK hariduskogukond veebruaris 2021
Üritusi ja sündmuseid. 02.02 Peetri Kooli (PK) 8. kl etendusel „Mitte midagi” (Vanemuise Teater); Jakobi Kooli (JK) 1.-3. kl
lapsevanemate koosolekud (Zoomis); JK kooliruumide töörühma koosolek; JK 1.-3. kl õpilased Tartu Rahu aastapäeva
kogunemisel Vabadussõja monumendi juures. 04.02 Algas kogukonnasisene TLPK lasteaia vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks.
05.02 PK kaugõppel (kõhuviiruse leviku tõttu). 08.02 PK vanematekogu koosolek. 10.02 Lasteaia pedagoogilise nõukogu
koosolek. 12.02 Sõbrapäeva peod lasteaiarühmades; JK sõbrapäeva laat; MTÜ TLPK üldkoosolek. 13.02 Koduõppe perepäev
(Küütri 1). 16.02 PK vastlapäev Toomemäel; JK vastlapäev Põlva linnastaadionil; JK kooliruumide töörühma koosolek. 17.02
Punga rühmade talukülastus ja saanisõit; PK tuhkapäeva üritus Raekoja platsil. 18.02 JK 2. ja 3. kl klassiõhtu; JK eelkooli
lapsevanemate infotund 1. kl vastuvõtust. 19.02 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva aktused PK´s ja JK´s. 22.-28.02 Koolivaheaeg.
23.02/25.02 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamine lasteaias. 26.02 JK õpetajad ringkäigul TLPK Tartu õppehoonetes.

JK eelkooli tunnid toimusid 11.02 ja 18.02, PK eelkooli tund jäi veebruaris ära.
Veebruaris peeti arenguvestluseid Punga maja I k ja Roosi maja II k rühmade peredega.
Veebruaris toimusid PK ja JK uisu- (Lõunakeskuses/Raekoja platsis) ja suusatunnid (Mammastes/Tähtveres). JK´s
jätkusid ka kõigi klasside ujumistunnid.
Iganädalaselt toimusid TLPK juhtkonna koosolekud, õpetajate koosolekud lasteaias ja Tartu põhikoolis. Üle nädala on
toimunud õpetajate koosolekud Põlvas ja koduõppe suunal. Igakuiselt on toimub MTÜ TLPK juhatuse koosolek (01.02). Iga
kuu teisel kolmapäeval koguneb JK lapsevanemate kogemusgrupp.
Kogu koolipere hommikuringid peeti esmaspäeviti Tartu Jaani kirikus (PK) ja Põlva Maarja kirikus (JK). Veebruarist algasid
PK õpetajate hommikupalvused (esmaspäeviti).

Vastuvõtt õppeaasta 2021/2022 1. klassi Põlvas
17.02 Algas 1. klassi kogukonnasisene vastuvõtuperiood. 18.02 JK eelkooli lapsevanemate infotund 1. kl vastuvõtust.
1. klassi võetakse 12 õpilast, klassiõpetajaks on õp Marju Lepasson.

Lasteaiarühma avamine Põlvas
Kogukonna ootusest lähtuvalt avatakse Jakobi Kooli juures 2. augustist 2021 lasteaiarühm: liitrühm 17 lapsele vanuses 2,5-7 a.
Tegemist on esimese kristliku lasteaiaga Tartust lõunas. Meil on kogenud, motiveeritud ja TLPK väärtusi kandev rühma
meeskond, mille eestvedaja on õp Katrin Karpson. Rühmaruum hakkab paiknema koolimaja I korrusel, mis remonditakse ja
sisustatakse suvel lasteaia vajadustele vastavalt. Põlva rühm lähtub Tartu lasteaia õppekavast ja eeskujust.
Tänaseks (05.03) on – vaid kogukonnasisese vastuvõtu baasil – laekunud sooviavaldused kõigile rühma kohtadele.

TLPK koduõppe kogemusest: Hajala ringvaate intervjuu Kadri Humal-Ayaliga (ERR; 07.02.2021)

Viiruse COVID-19 levik. Viiruse COVID-19 leviku tõttu lähtus TLPK lasteaed-põhikooli tegevus järgmistest prioriteetidest:
a) inimtegevuse hajutamine, piiramine ja minimaliseerimine (koolimajas); b) efektiivne kogukonnasisene infovahetus
nakkusjuhtumitele ja -kahtlustele reageerimiseks; c) maski kandmine on tungivalt soovitatud kõigile, kes on vanemad kui 12
aastat; d) haigusnähtudega või -kahtlusega lapsed, vanemad ja töötajad peavad jääma koju ning broneerima aja testiks.
Veebruaris oli TLPK hariduskogukonnas teadaolevalt 1 COVID-19 positiivne töötaja. Teavitasime Terviseametit ja tuvastasime
lähikontaktsed.
19.02 Põlvas vaktsineeriti esimesed JK töötajad.
Töötajaskond. 28.02 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis endiselt 68 töötajat.

Õpilaskond. Tartu põhikooli 1.-8. klassis õpib 128 õpilast, Põlva põhikooli 1.-3. klassis 30 õpilast ja põhikooli koduõppe
õppesuunal 107 õpilast (+5). Lasteaias 5 rühmas on 90 õpilast.
28.02 seisuga oli TLPK lasteaed-põhikoolis kokku 355 õpilast (+5).
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