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Siis ta on otsekui 
puu, mis on is-

tutatud veeojade 
äärde, mis vilja 

annab omal ajal 
ja mille lehed ei 
närtsi; ja kõik, 

mis ta teeb, läheb 
korda.

Psalm 1:3 
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Kristlik Põhikool

Kontakt:
Aadress: Ööbiku 10a, 50404 Tartu
tel 7380 668 (õpetajate tuba)
tel 7380 669 (direktor)
e-mail: info@tkp.ee

Lähem informatsioon: www.tkp.ee



Piibellik alus
Kool on konfessionaalsete 
piiranguteta. Kristlik õpetus 
põhineb klassikalisel piibelli-
kul usutunnistusel.

Integreerime õppeainetesse 
ja kooli igapäevaellu kristlikku 
maailmavaadet

hommikupalved• 
usuõpetus kõikides klassides• 
õpilasjumalateenistused, • 
mida viivad läbi erinevad 
pastorid ja noortetöö-tegijad

Oleme loonud 
õppimist 
soodustava 
keskkonna

väikesed klassikollek-• 
tiivid
lapse individuaalsuse • 
arvestamine
mitmekesised õppimis- • 
ja õpetamismeetodid
head õpitulemused, • 
osavõtt olümpiaadidest 
ja ülelinnalistest võist-
lustest
toetav koostöö lapseva-• 
nematega

4. klass

3. klass

Joona, 8. klass

Marjo koos tütardega

misjonimuusikal 
“Imed Mostokis”

Lapsevanem Marjo Jakola:
”Kui kolisime Soomest Eestisse 
elama, ei osanud lapsed üldse 
eesti keelt. Õpetajad aitasid eesti 
keelt omandada. Jumal ja Tema 
juhatus on meie peres tähtis. 
Hea, et koolis on samad väär-
tushinnangud nagu meil kodus. 
Meeldib, et siin on hommikupal-
ved. Õpetuse tase on hea, õpeta-
jad on sõbralikud ning mu lastel 
on toredad klassikaaslased.”

Õpilased on öelnud:
ma tulen iga päev kooli hea meelega, sest siin on • 
sõbralikud lapsed ja õpetajad
mulle meeldib, et klassis on vähe lapsi• 
saame õpetajatega hästi läbi• 
meil on ilus koolimaja• 
õpetajad on toredad ja viisakad, nad mõtlevad hu-• 
vitavaid asju välja

Aitame kaasa 
vastutustund-
liku ja aktiiv-
se kodaniku 
kujunemisele

igakuised kasvatusli-• 
kud teemad (nt ausus, 
viisakus, töökus, hooli-
vus jne)
aktiivne muusikaelu: • 
mudilaskoor Kiriküüt, 
ansambel, oikumeeni-
line lastekoor Juhhei
koolielu rikastavad • 
õpilaskogu ideed ja 
üritused
kujundame harjumust • 
järgida tervislikku 
eluviisi

Õpeta lapsele 
teed, mida ta 
peab käima, siis 
ta ei lahku sellelt 
ka vanas eas. 
Õpetussõnad 22:6

pastor 
Eino Lilleleht

Ajaloost
Tartu Kristlik Põhikool (endise nimega Tartu Elu 
Sõna Kristlik Kool) loodi 1994. aastal kristlastest lap-
sevanemate initsiatiivil. Seitsme 1. klassi õpilasega 
alustati organiseeritud koduõppe vormis. Igal järg-
neval aastal lisandus uus klass. 1997. aastaks kasvas 
koduõppest välja eraalgkool ning õppetööd jätkati 
suvel ostetud koolimajas Ööbiku tänaval. 16. juunil 
2000 omandati põhikooli staatus. Kooli omanik on 
Tartu Elu Sõna Kogudus.

Eelkool      5-6-aastased lapsed 
on oodatud eelkooli, kus nad saavad hea 

ettevalmistuse õppimiseks 1. klassis. Kahel 
päeval nädalas õpivad nad eesti keelt, 

matemaatikat, muusikat-rütmikat 
ning käelist tegevust.

Õpilasvahetus ja koostöö 
teiste koolidega
Meil on aastatepikkused sõprussidemed Skandi-
naavias jm. Meie õpilaste külaskäikudele on järg-
nenud vastukülastused. Oleme teinud koostööd 
koolituste läbiviimisel.

Tartu Kristlik Põhikool 
on Tammelinnas tegutsev erakool, mida 
iseloomustavad lapsesõbralik õpikesk-
kond ja kristlik ellusuhtumine. Kooli õp-
pekava on koostatud riikliku õppekava 
alusel.


