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Teataja
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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

AUGUSTIS SÜNDINUD

EVA PUNDER  2.08
MALL NEY  4.08

JUKO-MART KÕLAR  5.08
HELEN KAASIK  6.08

KRISTJAN STOLIN  6.08
ANNELI PORRI  8.08
MARIS SISASK  8.08

TERJE URGARD  9.08
REET SAU  12.08

MAARJA UNDUSK  13.08
LEA PIKKER  14.08

TOOMAS TÕNISSOO  14.08
AILI TENNOSAAR  15.08

LEMBIT PETERSON  18.08
TANIEL KIRIKAL  18.08

KRISTI TRAKS 18.08
AINO-MARIKA RIIKJÄRV  23.08

MAIE MEI  23.08
INGE BILTSE  25.08

MARGIT TOOM  26.08
PEETER SARAPUU  29.08

ÜLO VOOGLAID  29.08
PHILIPPE JOURDAN  30.08
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Vanematekogu 14.08.06
nVHK väljakujunenud struktuur töötab hästi, kuid
paraku on välised asjaolud (hariduse rahastamine) nii
palju muutunud, et tuleb jõud koondada uue struktuuri
välja töötamiseks, et organisatsioonina ellu jääda.
Praegu tulevad ots-otsaga kokku ainult koolid, kus on
üle 900 lapse, suured klassid, head lisateenimise
võimalused ja mingeid lisategevusi ei toimu.
Meil on neli põhilist valdkonda: üldharidus, huviharidus
(eelarveline finantseerimine), lapse arengu suunamine
ja kavandamine ja organisatsiooni arengule suunatud
tegevus (projektipõhine). Viimasele tuleb üha rohkem
tähelepanu pöörata. Samas on pedagoogilises protsessis
oluline järjepidevus, mida projektidega on raske tagada.
Ulle näitas finantsskeeme (millisest allikast ja millele
raha tuleb), edasi tuleb osakondade kaupa vaadata, kust
kokku saab hoida.

nKristel rääkis tunniplaanist, milles sel aastal mitu
põhimõttelist muudatust põhikoolis: 7.-9. klassil
paaristunnid, osa aineid tsükliõppena, ilma koolikellata.

n Tiina Hellamaa organiseerib õpetajate
palverännaku Lourdes´i sügisvaheajal. Samal ajal
võiksid õpilased minna Taizésse, kui grupi kokku saab,
ning Tiia Kalju läheb reaalrühmadega Põhja-Soome.

nAugustikuu tööplaan ja aktuste ajad.

Vanematekogu 17.08.06
nJätkus arutelu, kuidas finantsilises kitsikuses toime
tulla. Kuna ees ootab keeruline aasta, tuleb hoolega
läbi mõelda, millised on prioriteedid. Esimese veerandi
jooksul tuleb õppeplaan üles ehitada äärmiselt
stabiilsena. Välja töötada täpne reeglistik, mis aitab
igaühel oma ülesandeid täita. Pidev tagasiside aitab
reeglistikul realiseeruda ka tegelikkuses. Sel aastal tuleb
välja töötada uus arengukava ja põhikiri. 7.-9. klass
hakkab tööle progümnaasiumina. Ette valmistama tuleb
hakata eksternatuuri ehk lisa-aastat.

nSuveseminari ettevalmistus.

nJooksvad küsimused.

Vanematekogu 23.08.06
nKaitseministeeriumi ja Miikaeli Ühenduse vahelisest
koostöölepingust Vene 31 maja suhtes.

nStuudiumite planeerimisest.

nI ja V klasside lapsevanemate koosolekutest.

nNööbiküsimus. Suurem osa õpilasi ei kasuta nööpi,
et uksest sisse saada. See muudab kogu süsteemi
mõttetuks, sest sekretärid ja valvelaud ei suuda enam
jälgida, keda sisse lastakse. Otsustati, et alates 1.
oktoobrist õpilasi enam kella andmise peale sisse ei
lasta (ei põhikooli, Muusikamajja ega Uus 32).

nPaljundusmasinatel on tohutu koormus. Tuleks
võtta suund paberi ja paljunduskulude kokkuhoiule.

nArutati läbi uued ateljeede ja saalide üürid.

Õnnitleme KRISTA MADISTET tütre sünni
puhul!

KOOLILAAT
Kolmapäeval, 30. augustil kell 11.00 - 18.00 Vene
22 I korrusel

n Koolikaupade ja koolivormide müük
n Võimalus tutvuda Kunstimaja ateljeedega ja
registreerida lapsi kunstiringidesse



nErakuulutus
Kuna oli mesilaste jaoks ideaalne ja ilus suvi, siis sel aastal
on MESI veidi odavam. 0,5-liitrine 50.-, 0,7-liitrine 70.-.
Saadaval ka 3-liitrised purgid (300.-).
Võta ühendust VIRGEGA kantseleis.

Aktused, kogunemised ja klassijuhatajatunnid
esimesel koolipäeval
nPÕHIKOOL

I klassi aktus kell 13.00  Katariina kirikus
II-IV klassi aktus kell 10.00 Katariina kirikus
V-IX klassi aktus kell 11.30 Katariina kirikus

Põhikooli klassijuhatajatunnid pärast aktust

nGÜMNAASIUM
Gümnaasiumi klassijuhatajatunnid kell 14.00 Vene 22
Gümnaasiumi aktus kell 14.30 Katariina kirikus
kell 13.00 viivad 12. klassi õpilased I klassi õpilased
aktusele
Gümnaasiumi erialakogunemised kell 15.30 (kohad
täpsustamisel)

nMUUSIKAKOOL
Muusikakooli aasta avamine kell 15.30 Katariina kirikus

NB! Esimese koolipäeva riietus on PIDULIK
KOOLIVORM või akadeemiline MUST-VALGE RÕIVAS.

n 1. september

nMuusikamaja
Proovid ja esinemised 1. septembril

n Vanalinna Muusikamaja TÜTARLASTEKOORI
põhikoor koguneb kell 10.30 Vene 22 auditooriumis
nPüha Miikaeli POISTEKOORI põhikoor koguneb kell
10.30 Muusikamajas
nESINEMISED aktustel kell 11.30, 13.00 ja 15.30

nRIIETUS: pidulik koolivorm.

nKunstimaja

Läinud nädala teisipäeval leidis endises koolimajas Vene
tänav 31 aset pidulik ja meeltülendav sündmus. Allkirjastati
ühiste kavatsuste protokoll, mille kohaselt
"kaitseministeerium soovib anda ja MTÜ Miikaeli
Ühendus võtta tähtajalisse kasutusse" (plaanikohaselt
neljakümne üheksaks aastaks) hoone Vene tn 31.

Allakirjutajateks olid EV kaitseminister JÜRGEN LIGI,
Hansapanga esindaja HELO MEIGAS, MTÜ Caritas Eesti
esindaja LAGLE PAREK ning T.E. piiskop PHILIPPE
JOURDAN; meie poolt kirjutasid protokollile alla KERSTI
NIGESEN (sedakorda Miikaeli Ühenduse juhatuse
liikmena), Püha Miikaeli Kolleegiumi esindajana käesoleva
artikli autor, lisaks veel VHK hoolekogu esimees KALLE
SULTS.

Pärast allkirjastamist joodi vahuveini, vesteldi ja näksiti
puuvilja. Kohal olid kutsutud külalised ja ka mitmed
ajakirjanikud. Kõlasid laused nagu "parim investeering on
investeering haridusse" ja "Eesti riik ei ole piisavalt jõukas,
et lubada tuhandel lapsel igal aastal põhikoolist välja
langeda".

Kuigi tegelik üleandmisleping on veel sõlmimata, annab
allkirjastatud protokoll lootust, et jõuame varsti ka lepinguni.
Siinkohal siiras tänu kõigile - nimesid mainimata -, kes nõu
ja jõuga on aidanud, sest saavutatu on väga mitme inimese
pikaaegse pingutuse tulemus. (Ja kui keegi nüüd peaks olema
hämmingus selle üle, et Püha Miikaeli Kolleegiumi nimi
protokollis on asendunud Miikaeli Ühenduse omaga, siis
selgitus on üsnagi proosaline. Seadused ei luba kinnistu
kasutusõigust anda sihtasutusele, küll aga saab seda anda
MTÜ-le; nii ongi ametlikus vastuvõtja rollis Miikaeli
Ühendus, kes muuhulgas ju ka on üks Püha Miikaeli
Kolleegiumi asutajaid.)

Kui kõik läheb, nagu minema peab, ei ole praegu kulunud
ja määrdunud maja Vene tänaval varsti enam endine
koolimaja, vaid toimiv ja korrastatud haridusasutus.

Tee sinna on täna lühem kui alles paari nädala eest näis.

Aime

Hoone Vene 31 oli 1920-1943  kasutusel Tallinna Õpetajate
Seminari õppehoonena ühes kompleksis Vene 22 majaga (toim).

nMiikaeli Ühendus

Kolmapäeval, 30. augustil kella  11.00-18.00
Kunstimajas LAHTISTE USTE PÄEV.

Avatud töötoad, osavõtt tasuta!

o Joonistamine
o Maalimine
o Keraamika
o Tekstiilikunst
o Metallikunst

Osale ja registreeru!

Info tel. 6996 150, jjaana@vhk.ee

o Meisterdamine
o Voltimine
o Puidutöö
o Raamatuköitmine
o Kokandus

nKalender
n28.-29.08 Gümnaasiumi klassinõupidamised

n 28.08 kell 12.30 muusikakooli õppenõukogu
Muusikamajas

n28.08 kell 15.00 -19.00 1.p lapsevanemate koolitus
Muusikamajas

n30.08 kell 15.00 – 19.00 1.t lapsevanemate koolitus
Muusikamajas

n30.08 kella 11.00-14.00 10. klassi õpilaste kogunemine
Muusikamajas

n31.08 kell 17.00 10. klassi lapsevanemate kogunemine
Muusikamajas

n31.08 kell 10.00 õppenõukogu (PK+G)

n 29.08 kell 13.00 PMK Põhikooli
individuaalõppeklasside nõupidamised.


