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Jakobi Kooli algus

Koostöös kohaliku kogukonna ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusega ning 
kohaliku omavalitsuse toetusel avasime septembris 2019 TLPK põhikooli Põlvas.

 

4. juuni 2019 - kooli sünnipäev 

(tegevusloa saamine HTM´ilt)

1. september 2019 - kooli avaaktus 



TLPK kogukond Põlvas ja Tartus: 2019/2020 

Oleme erakool, mis on liigilt lasteaed-põhikool. Meie põhikool tegutseb kahes 

omavalitsuses: Tartus Peetri Koolina ja Põlvas Jakobi Koolina. 

❏ 5 maja 2 linnas.

❏ 5 rühma ja 7 klassi (1.-7. klass). 

❏ 90 lasteaia õpilast

❏ 124 põhikooli tavaõppe õpilast: 113 Tartus ja 11 Põlvas

❏ 55 põhikooli koduõppe õpilast

❏ 55 töötajat



TLPK ajaloost: traditsioon

Oleme aastatel 1906-1944 Tartus tegutsenud Peetri Kooli järjepidevuse kandja.

❏ 04.09.1906: esimene täielikult eestikeelne kool toonases Eestis

❏ Kooli rajaja dr Henrik Koppel

❏ 1906-1918 erakool; 1918-1944 linnakool nr 10 “Peetri Kool”

  
 



TLPK ajaloost: uus algus 

❏ Oktoober 2011 MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool asutamine Tartu Ülikooli 

Usuteaduskonna (religioonipedagoogidest) vilistlaste poolt. Kooli rajamise 

ettevalmistustöö aastatel 2011-2013. 

❏ 1. september 2013, Peetri Kooli uus algus erakoolina, ühe asutusena tegutseva 

koolieelse lasteasutuse ja põhikoolina. Alustas 6 esimese klassi õpilast ja 36 

õpilast kahes lasteaiarühmas.

❏ Aastatel 2014-2015 lisandus 3 lasteaiarühma, kool kasvas klassi kaupa aastas.

❏  2014. aastast oleme Eesti Kristlike Erakooli Liidu asutajaliigeja seeläbi ka osa 

üleeuroopalisest organisatsioonist International Association for Christian 

Education.



01.09.2013 Tartus



TLPK kaasaeg

❏ 1. september 2018 alustas tegevust Tartu Peetri erahuvikool, eesmärgiga 

pakkuda - eelkõige TLPK kogukonna lastele  -  koolipäeva teises pooles mitmekesist 

huviharidust. 

❏ 1. septembrist 2019 tegutseb TLPK põhikool ka Põlva linnas. Koostöös 

kohaliku kogukonna ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusega avasime oma 

tegutsemiskohana Jakobi Kooli (Kesk 11).

❏ Tartus tegutseb TLPK põhikool alates õppeaastast 2019/2020 oma koolimajas 

aadressil Küütri 1. 



Õppetöö ja koolikorraldus

- TLPK põhikool annab kaasaegse ja kristlikul maailmavaatel põhineva hariduse. Meie 

kooli jaoks on ühtaegu oluline väärt haridus ja väärtusharidus.

- Õppetöös on rõhuasetus lapse algatusel, isetegemisel ja kogemuse läbi õppimisel. 

Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, toetatakse tema kujunemist ennast juhtivaks 

õppijaks. 

- I kooliastmes on õppe- ja kasvatustegevus peamiselt korraldatud üldõpetusliku 

tööviisi põhimõtteid järgides. II ja III kooliastmest lähtub õppetegevus lõimitud 

aineõppest.



Õppetöö ja koolikorraldus

- Kooli valikainetena õpetatakse usuõpetust, meedia- ja suhtlusõpetust ning 

ettevõtlusõpetust.  Jakobi Koolis pööratakse erilist tähelepanu ka Vana-Võrumaa 

kultuuripärandile, mh võru keele õppimisele.

- Läbivalt rakendatud kujundava ja toetava hindamisena mõistetakse nii õppe kestel 

kui kokkuvõtvalt toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, 

hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste 

ning edaspidiste arenguvajaduste kohta. 

Kooli päevakava õppeaastal 2019/2020

Trimestrid ja vaheajad õppeaastal 2019/2020

http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/09/TLPK-kooli-p%C3%A4evakava-2019-2020-%C3%B5a.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/09/TLPK-%C3%B5ppeaasta-2019-2020_trimestrid-ja-vaheajad.pdf


Hinnangud ja tunnustused

Kooli pidajal on tähtaajatu tegevusluba. Noore ja kasvava erakoolina läbib TLPK 

riikliku järelevalve iga uue kooliastme (I-III) lisandumise järel. Senised järelevalved 

(2015, 2018) oleme läbinud ühegi ettekirjutuseta. Järgmine riiklik järelevalve 

toimub koolis sügisel 2021.

TLPK´le ja tema töötajatele antud tunnsutused

http://www.luterlik.edu.ee/hinnangud/valishindamine/
http://www.luterlik.edu.ee/hinnangud/tunnustused/


Koolivorm ja õppemaks

Koolipäeva kestel ja kooliga seotud üritustel kannavad õpilased koolivormi. Koolivormi 

kantakse korrektselt ja puhtalt, vapiembleem alati nähtaval. Koolivormi kandmine on 

sündinud koolikogukonna ühise kokkuleppena ja see sümboliseerib 

ühtekuuluvust.

Jakobi Kooli koolivorm

Alates 01.09.2020 on Jakobi Kooli õppemaksu määraks kalendrikuus 12% töötasu 

miinimummäärast (2020: 584 eurot). Koolitoit on tasuta. Õppemaksu soodustused 

rakenduvad lähtuvalt pere laste arvust meie koolis ja majanduslikust olukorrast. 

https://jakobikool.ee/koolikorraldus/koolivorm/


Arendustegevus 2020. aastal

Klassi kaupa kasvava põhikooli koolimajaks on ajalooline pastoraadihoone (Kesk 11) 

Põlva kesklinnas.

Õppeaastaks 2020/2021: 

- rajatakse majja 2 uut klassiruumi (koduklass, käsitööklass), valmistusköök ja 

söögisaal;

- tööle asub uus klassiõpetaja ja oma tugispetsialist (eripedagoog); 

- laieneb huvitegevus;

- ettevalmistamisel on lasteaiarühma avamine 2021. aastal. 


