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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JANA PERENS  8.05
INDREK ROOSI  9.05
KARIN SUSS  10.05

SIRJE ROHTLA  12.05
ALARI PÕLLU  13.05

����������������������������

11. mail kell 13.00 - 14.00  STUUDIUM
ainesektsioonide esimeestele

Teema: VHK arengukava

Vanematekogu 4.05.06

nTagasivaade aastale: Püha Miikaeli Kolleegium –
Aime

PMK raames tegutseb hetkel kaks struktuuriüksust –
individuaal- ja koduõppekeskus PMK Põhikool ning
Õpilaskodu, mõlemad aadressil Uus 32.

Õpilased: õppeaasta alguses nimekirjas 11 õpilast,
hetkel juba 19, sellele lisaks veel 6 VHK õpilast, kes
õpivad PMK-s koostöölepingu alusel – kokku 25.

Õpetajaid on kokku 17, neist on enamus paralleelselt
tööl ka VHK koolides. (Selle asjaolu positiivseks küljeks
on otsene kontakt koolide vahel, negatiivseks paljude
õpetajate ajanappus majas viibides – annavad oma tunni
ära ja jooksevad tagasi, et jõuda järgmisesse tundi.)
Tugipersonalina on olemas sotsiaaltöötaja, psühholoog
ja abiõpetaja/lisatundide andja, kõik kahjuks ainult
osalise töökoormusega.

Finantsid: sügisel oli olukord keeruline, tulime toime
tänu Miikaeli Ühenduse toetusele. Alates jaanuarist
riiklik pearaha 13-le õpilasele, neist 11 koduõppe
koefitsiendiga; riikliku pearahaga on toetatud ka 7 kohta
Õpilaskodus, mis on iseenesest saavutus, kuna pearaha
määratakse harilikult vaid munitsipaalkoolide juures
asuvatele õpilaskodudele. Pearaha katab küll praegused
palgakulud, kuid lisapersonaliks ja kommunaalkulude
katteks napib.

Tegevuse peasaavutus: õpilased, kellest mitmed on
varem klasse kordama või koolist hoopis kõrvale
jäänud, praegu siiski käivad koolis.

Järgmiseks aastaks esialgse plaani järgi neli väikest
õpperühma: 5.-6. klass (4 poissi), 7.-8. tüdrukute klass
(4-5 õpilast) ja 7.-8. poiste klass (6 õpilast), 9. klass (3
poissi ja 4-5 tüdrukut, kokku 7-8 õpilast).

Prioriteedid järgmiseks aastaks:

•suurendada „oma“ õpetajate kaadrit

•jätkata õpetajate täiendõpet individualiseeritud õppe
ja laste vajaduste spetsiifikast lähtudes

•reserveerida tunniplaanis iganädalane ühine aeg
kokkusaamiseks  KÕIKIDELE õpetajatele parema
informeerituse tagamiseks

•klassides alustada iga päeva koos klassijuhatajaga

•teatud ainetes, peamiselt keeltes, moodustada
klassiõppe asemel tasemerühmad; püüda lisada ka saksa
keele õppimise võimalus tugevamatele õpilastele

•osa aineid õpetada kursustena, intensiivsemalt lühema
aja jooksul, selmet läbi terve õppeaasta

•tööle võtta suurema koormusega psühholoog, kes
majas viibib ja kes võiks nii viia läbi grupitreeninguid
kui ka eraldi iga õpilasega suhelda

järgneb lk 2

7. Vanalinna Hariduskolleegiumi

HEATEGEVUSLIK KUNSTIOKSJON

Esmaspäeval, 8. mail 2006 kell 18.00 Vanalinna
Muusikamajas (Uus tn 16c).

Väga heal tasemel eesti kunst - maal, graafika, tarbekunst –
koju ja kingiks!

Okjsonil on võimalik omandada töid sellistelt kunstnikelt nagu
Concordia Klar, Reti Saks, Ruth Huimerind, Urmas Viik,
Maria Kristiina Ulas, Nikolai Kormaðov, Leonhard Lapin,
Jaan Toomik, Kaljo Põllu, Andres Tolts, Mall Nukke,
Leonardo Meigas, Mari Relo-Saulys ja Adolfas Saulys,
Margot Kask, Eve Kask, Evi Tihemets, Valev Sein, Tõnu
Talve, Andres Tali, Mare Vint, Maara Vint, Silvi Liiva,
Naima Neidre, Talvi Johani, Vive Tolli, August Künnapu,
Jarõna Ilo, Marko Mäetamm, Jüri Arrak, Henno Arrak,
Tarmo Roosimölder, Iris Uuk, Ene Korstnik, Jüri Palm,
Michael Haagensen, Reet Reidak; lisaks VHK õpilaste töid.

Oksjoni viib läbi Hardi Volmer.

Töid saab vaadata Vanalinna Muusikamajas alates kella 17-st.

Osalemistasu ühele 200.- /kahele 300.-.

Piletid saadaval Vene 22 fuajeest, Vanalinna Muusikamaja
valvelauast ja tund enne algust kohapeal.

Tulu läheb klasside sisustuse täiendamiseks ja VHK 20. juubeli
tähistamiseks.



n 11. mail on 3. t klass kell 10.45- 12.15 Kadrioru
Väliskunstimuuseumis LOSSIKOOLIS.

õp. Sirje

nKolmapäeval,  10. mail LOODUSAINETE PÄEV.
KAVA:

8.30 - 10.00 9. T ja P auditooriumis loeng esmaabist +
film (õpilasele a 10.-)
10.00 - 10.45 8. T "Mikrokosmose" filmi vaatamine.
11.00 - 11.45 8. P "Mikrokosmose" filmi vaatamine.
11.00 - 11.45 7. T loeng roomajatest (10.-)
12.00 - 12.45 7. P loeng roomajatest (10.-)
13.00 - 13.45 6. P loeng roomajatest (10.-)
14.00 - 14.45 6. T loeng roomajatest (10.-)
14.00 - 14.45 5. T ja P mälumäng "Rohekas"

õp. Irja

Esmaspäeval, 15. mail kogunemise ajal kell 12.00 jagavad
PARIISIS ÕPPEREISIL osalenud õpilased gümnaasiumi
auditooriumis oma reismuljeid. Kõik on oodatud kuulama!

KULTUURIFESTIVAL “KADUNUD AEG JA
AJASTUD”

TLÜ Eesti Humanitaarinstituut korraldab 8. maist 26.
maini kultuurifestivali, mis annab võimaluse kõigil huvilistel
tulla kuulama avatud loenguid, mis tutvustavad erinevate
maade ja rahvaste kultuuri ja ajalugu ning nende seoseid
tänapäeva Eestiga. Kakskümmend avatud loengut toimuvad
kolme nädala jooksul Tallinna Ülikooli uues hoones, Ajaloo
Instituudis, Tallinna Keskraamatukogus, Akadeemilises
Raamatukogus ja Okupatsioonide Muuseumis. Lisaks
loengutele toimuvad ka erinevaid kultuure käsitlevad
filmiõhtud, traditsiooniline Eesti Humanitaarinstituudi
teaduspäev,  kus üliõpilased tutvustavad oma teadustöid,
ning spordipäev, mis on jõukohane igaühele - mängitakse
lauamänge ja petanki ning räägitakse erinevate mängude
ajaloost.
Festivali raames toimub ka EESTI FILOSOOFIA II
AASTAKONVERENTS.
Festivalile paneb krooni LUULEÕHTU kultuuritehases
Polymer, kus astuvad üles EHI tudengid, vilistlased ja
õppejõud.
Festival on mõeldud kõigile, kellel huvi kaugete ja natuke
vähem kaugete maade ja aegade vastu. Oodatud on nii
õpilased, tudengid, õpetajad, õppejõud, kirjandusehuvilised,
(lähi)ajaloohuvilised ja kõik need, kes tunnevad üleüldist
huvi kultuuri kui nähtuse vastu.
Üritused on tasuta, v. a. Okupatsioonide Muuseumis, kus
tuleb lunastada pilet hinnaga 5.-/10.-

Lisainfo aadressil www.tlu.ee/ehi ja telefonidel 61 99 553
ning 56 612 987

n Leitud

nNeljapäeval leitud auditooriumist PRUUNI LIPIKUGA
VÕTMEKIMP, üks võti on selline suurem ja vanaaegne.
Kätte saab gümnaasiumi õpetajate toast.

n Endiselt ootavad päevakeskuses omanikku
KULDKÕRVARÕNGAD.

järg
nTagasivaade aastale: täppisteaduste kool - Irja.
Keemia/füüsika kolmandate gruppide õppetöö on jõudsalt
käivitunud. Järgmisel õppeaastal proovime õppeprogrammi
ka kaante vahele saada.
Soovida jätab III gruppide õpilaste suhtumine õppetöösse.
Astronoomia kursus ei jätku sügisel samamooodi.
Keskkonnaökoloogia välipraktikumidele lisandub ka
auditoorne vorm. Programmeerimise kursus saab sügisest
uue vormi ja sisu.

nOtsustati lubada korraldada kolmapäeval, 10. mail
loodusainete päev (vt kava allpool). Loodusainete päev
lisada järgmise aasta kalenderplaani. Praeguse seisuga võiks
see olla 25.-26. september..

nVanematekogu

nMAILAAT jälle peetud!

Mõned nädalad tagasi tundus, et tubli tegijate seltskond on
väikesepoolne ning laadapäeva lähemale jõudes kahandasid
paralleelsed üritused ja soe suveilm laadaliste ridu veelgi.
Siiski oli päeva lõpus jälle uhke tõdeda, et teeme pisukese
haaval suuri asju – koolile teeniti 49 000 krooni ja nagu
ikka, olid kõik päevaga väga rahul.
Kiidame ja täname üksteist, eriti me tublisid lapsi,
ning kõiki toetajaid väljastpoolt VHK-d!

Katrin

P.S. Sellest korrast alates on laatadel võimalik vermida VHK
münte. Viie aasta pärast on see ainus valuuta, mis kehtib
VHK territooriumil – kel selleks ajaks rohkem, sel mõnusam
siinkandis elada;)

nAitäh kõikidele õpilastele, õpetajatele, dirigentidele
ja teistele asjaosalistele, tänu kellele VHK
KEVADKONTSERDIST taas kaunis ja kosutav elamus
kujunes!

nPõhikool

nKiidud ja tänud

n Gümnaasium

Lähenevat Euroopa päeva ette valmistades külastasid meie
kooli 18. aprillil Soome MTV 3 noored reporterid.
Külalisi huvitas meie õpilaste suhtumine Euroliitu. Saadet
on võimalik näha 9. mai hommikul kell 6.50 ja
kordusena kell 8.10

nKõigile

nKutse


