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nMajade olukorrast. Õppeaasta algab pingeliselt. PMK
õpilased ei saa alustada korralist õppetööd 1. septembril,
kuna Vene 31 katusekorruse remont pole lõppenud.
Esimesel nädalal tehakse õppekäike, pärastlõunal
koristatakse ja kolitakse. Ka Aiakese ruumid pole veel
valmis, lasteaed alustab kitsastes tingimustes. Positiivne
on see, et algklassidel on viimaks igal klassil oma kodu-
klass. Aga üldine seis on endiselt tohutu ruumikitsikus.

nNii gümnaasiumis kui põhikoolis tuleb õppeaasta
käivitudes kohe alustada õpilasfoorumi loomisega.

nArutati läbi ja kinnitati I poolaasta kalender.

nArutati gümnaasiumi toiduraha maksumust, toetati
ettepanekut, et see võiks olla 25 krooni päev, kuna
toiduainete hinnad on tõusnud. Vastav ettepanek tehakse
vanematele gümnaasiumi lastevanemate-koosolekutel.

nArutati pillitundide panemist ainetundide aegadele.
Kui pillitundi ei ole võimalik kuhugi panna, on lubatud
vastastikusel kokkuleppel käia pillitundides kunsti-,
käsitöö-, kehalise kasvatuse ja klassijuhatajatundidest.
Klassijuhataja peab olema vahelüliks pilli- ja
aineõpetajate vahel, et info liiguks.

n Järgmises vanematekogus: hinnangute ja
õppekorralduse alase info vahetamine eri osakondade
vahel; vanematekogu koosseisu kinnitamine.

Väljasõiduseminar Loonel 15.08.08

nUute töötajate tutvustus: Miikaeli Ühenduse
raamatupidamisega hakkab tegelema Luule Karro,
pedagoogiumi asub juhtima Ruth Raudsepp, kes on
ühtlasi PMK-s klassijuhataja.

nKersti andis ülevaate hetkeseisust. Majanduskriis
annab tunda, rahataotlused linnalt nii remondiks kui 2.
lasteaiarühma avamiseks on tagasi lükatud. Ilmneb
vastandlik suhtumine: ühelt poolt tunnustatakse VHK
ja Miikaeli Ühenduse tööd laste aitamisel, teiselt poolt
suhtutakse MTÜ tegevusse munitsipaalkooli juures suure
kahtlusega. Samas on teised koolid hakanud huvi tundma
meie erainitsiatiivi rakendamise kogemuse vastu. Meil
tuleb linna tasandil rohkem MÜ tegevust valgustada.

nChema rääkis oma suvisest kogemusest Hispaanias.
Seal on koolide juurde loodud lapsevanemate klubid,
kus arutatakse moderaatori juhtimisel kasvatusküsimusi,
analüüsitakse juhtumeid jne - pakutakse vanematele tuge
laste kasvatamisel. Seda juba väikelaste vanematest
peale, et ennetada perekondade kriisi sattumist.

nVirge andis näpunäiteid dokumentide vormistamiseks,
et neid oleks lihtsam arhiveerida.

nArutati läbi augustikuu töökava.

KOOLIAASTA OLÜMPIAMÄNGUD

Meie meeltes püsib kindlasti veel värskena pilt kaasmaalastest, kes
olümpiamängudel meid nii edukalt esindasid. Loomulikult oleme nende
üle uhked. Kuid seda mitte üksnes silmapaistvate tulemuste pärast, vaid
ka eeskuju pärast, mida nad meile näitavad sportliku vaimu osas.

Aasta tagasi mõtlesime algava kooliaasta peale ning kujutlesime, nagu
oleks see suur orkester, kus igaüks täidab väga tähtsat ülesannet oma
asendamatu panusega. Seekord võime ehk mõelda algavale aastale nagu
suurtele olümpiamängudele, mis kestavad kuni järgmise suveni. Kooliaasta
olümpiamängud pakuvad meile võimaluse teisi osalejaid paremini tundma
õppida. (Kes polnud Pekingi mängude avamisel üllatunud meile tundmatute
riikide ja rahvaste lõpmatu hulga üle!)

Loomulikult pakub selline nägemus kooliaastast ka hea võimaluse püüda
ennast ületada: mis oleks sel aastal need paar-kolm ainet või harjumust,
mille osas sooviksin tõesti oma ”tulemusi” parandada? Nõnda on meil ka
võimalus õppida võitma ning tundma võidurõõmu, kui asjad laabuvad
nii, nagu ootame. Ja võimalus õppida kaotama, kui see, mille poole
püüdlesime, siiski ei õnnestunud. Selle kõige jooksul on meil ka võimalus
saada uusi sõpru ning võimalus arendada püsivust, mis on ehk üks
sportlikku vaimu paremini iseloomustavaid omadusi. Olgu jutt kettaheitest,
jooksmisest, meeskonna vaimust, õigel ajal tundi jõudmisest, andeks
palumisest või tänamisest - tähtis on õppida alati püsti tõusma, et uuesti
üritada.

Mõistame (nagu sportlased), et keegi ei saa - ega peagi saama - üksi
hakkama. Pekingis olid treenerid tähtsad nagu ka meie õpetajad ja
juhendajad, keda koolis usaldame. Kui suurt vastutust tunneme siis, kui
teame, et teised kodus, koolis, ühiskonnas arvestavad meie panusega -
nagu meiegi arvestasime oma sportlaste pingutusega sel suvel. Kui me kümne
kuu pärast kooliaasta lõpuni jõuame, võime küll tunda suurt rõõmu selle
üle, et väljakul koos teistega endast parimat andsime.

Rõõmsat algavat kooliaastat!



nGümnaasium nPõhikool
Õppeaasta alguse info

nGÜMNAASIUMI AKTUS toimub 1. septembril kell
10.00 Katariina kirikus. Aktusele ootame gümnasiste tekliga
ja pidulikus akadeemilises riietuses. Pärast seda toimuvad
klassijuhatajatunnid, erialakogunemised ja õpikute
väljastamine. Tähelepanu! Enne uute õpikute õpikute
väljastamist tuleb tagastada eelmisel aastal laenutatud
raamatud! Regulaarne õppetöö algab 2. septembril kell 8.15.

nToitlustamine. Toitlustamine algab gümnaasiumis 4.
septembrist. 1. septembri klassijuhatajatunnis annavad
õpilased teada, kes soovib koolitoitu. Toidupäeva hind alates
sellest õppeaastast on 25 krooni päevas. Septembris on 19
toidupäeva ja seega kuu toiduraha 475 krooni. Toiduraha
tuleb üle kanda hiljemalt 10. septembriks. Tasuta toidu
avalduse peab õpilane küsima gümnaasiumi sekretärilt ning
need tuleb koos väljavõttega Tallinna elanikeregistrist tagasi
tuua hiljemalt 8. septembril.

Makse saaja: Koolitoitlustuse OÜ
Arveldusarve:  221023029070 Hansapangas
Selgitus: lapse nimi, klass, makstav kuu.
Viitenumber: 10016

nÕppenõukogu ettepanekud Consiliumile õppe-
korralduse osas. Õppevormid gümnaasiumis:

1. Regulaarõpe;
2. Mõjuvatel põhjustel individuaalõppe programm;
3. Iseseisva õppimise taotlemise võimalus (õppeperioodi
lõpul on klassijuhatajal või õpilasel võimalus taotleda iseseiva
õppimise päevi, tingimusel, et tema õppetulemused on head
või väga head ja ei ole põhjendamata puudumisi).

nSanktsioonid põhjendamata puudumiste korral:
Põhjendamata on puudumised, mis ekoolis on märgitud
kriipsuga “-“. Vanema või õpilase poolt edastatud
informatsiooni põhjal kannab klassijuhataja ekooli
põhjenduse: “V” – kooli poolt lubatud puudumine, “K” –
kodustel põhjustel, “H” – haiguse tõttu.

Kui õpilane on puudunud põhjendamata 10 tunnist,
informeerib klassijuhataja sellest vanemat. Kui õpilane on
puudunud põhjendamata 15 tunnist, kutsutakse vanemad
kooli ning püütakse olukorrale leida lahendus. Kui õpilane
sellel vaatamata on jätkanud puudumist, saab ta käskkirjalise
hoiatuse. Kui õpilane on ühe kursuse jooksul puudunud
põhjendamata üle 6 tunni ja kursusehinnete seis on
puudulik, siis õpetaja ei tohi tema hinnete seisu/
kursusehinnet positiivseks parandada. Kursusehinnet saab
õppenõukogu otsusel parandada kevadel eksamina
komisjoni ees. Kui õpilase hinnete seis on positiivne, siis
õpetaja võib märkida kursuse hindeks X (= sooritamata).

Õpetaja peab puudumised ekooli kandma niipea kui
võimalik, hiljemalt järgmise päeva jooksul tunni toimumisest.
Arvestuslike tööde eest saadud hinded tuleb õpetajal ekooli
kanda hiljemalt nädala jooksul. Kui õpilane on puudunud
põhjusega, siis on tal võimalik kursusehinnet parandada kahe
nädala jooksul uue perioodi alguses.

Õppeaasta algus põhikoolis

nKoolialguse lastevanemate koosolekud:

1. ja 2. klass 2. septembril kell 17.00
3. ja 4. klass 3. septembril kell 17.00
5. klass 9. september kell 16.00
6., 7.T ja 8. klass 4. septembril kell 17.00
7. P klass 4. septembril kell 18.00
9. klass 8. septembril kell 17.00

nSügisesed spordipäevad.

5.-9. klassidele jooksukross 9. septembril. Hommiku-
poolsed tunnid toimuvad. Täpne plaan järgmises Teatajas.

1.-4. klassidele teatevõistlused 10. septembril, tunde ei toimu.
Täpne plaan järgmises Teatajas.

nKlasside pildistamine toimub 16. ja 17. septembril.

nVHK kodulehel uus rubriik - toitlustamine!

Sealt leiab kogu informatsiooni toitlustamise kohta VHK-s
(aiake, eelkool, põhikool, päevakeskus, gümnaasium).
Toitlustamine põhikoolis algab 2. septembril.

NB! Muutunud on päevakeskuse toitlustamise kord, vaata
kodulehelt järele. Päevakeskuse toitlustamine algab 10.09.

nKODUTÜTARDE selle aasta esimene kokkusaamine on
19. septembril kell 15.00.

nTeadaanne
AJAKIRI AKADEEMIAKE OOTAB ARTIKLEID

Alanud on õpilaste teaduslike artiklite vastuvõtt ajakirja
AKADEEMIAKE järgmisse numbrisse. Järgmises numbris
avaldamiseks peaks töö jõudma toimetuseni hiljemalt 1.10.08.
Avaldamiseks sobivad ka eelmisel õppeaastal kirjutatud tööd.

Artiklile esitatavad nõuded:

- artikkel sisaldab autori isiklikku panust (avaldamisele ei
kuulu referatiivsed tööd);
- artikkel on eestikeelne;
- artikkel on korrektselt vormistatud ja viidatud, järgides
ajakirja Akadeemiake viitamisjuhendit (vaata kodulehelt
www.akadeemiake.ee);
- artikkel võib olla kirjutatud mistahes ainetunnis või
ainevaldkonnast.

Artiklile palume lisada:

- autori nimi, vanus, kool ja klass;
- juhendaja või õpetaja nimi ning kool või asutus;
- autori telefon, aadress ja e-post;
- teave sellest, kas artikkel (või selle aluseks olev
uurimistöö) on osalenud konkurssidel ja varem avaldatud.

Artikkel saata aadressil:

SA Akadeemiake
Vaksali 21-30 Tartu 50409
ja artikli koopiat e-postile:
Liina@metsaylikool.ee või Triin@metsaylikool.ee



Rändnäitus VHK-s

ÜKS SOOMEPOISS

VHK-s avatakse 2. septembril kell 11.00 rändnäitus
„Üks soomepoiss”, mis pajatab Pirita kloostri
vaimuliku, isa VELLO SALO elust ja tegevusest
nii II maailmasõja aegadel kui ka paguluses olles.

Näitus viib meid huvitavale retkele läbi Eesti
lähiajaloo, saatjateks isa Vello märkmed ning oma
aega ilmekalt kirjeldavad esemed - näiteks
sõjaväelised auastmed ning erinevate institutsioonide
poolt väljastatud isikut tõendavad dokumendid.
Näitus pajatab ka Vello Salo paguluse perioodist,
mida täitis muuhulgas eestluse ja eesti keele
edendamine ning hoidmine pagulaste ringis. Näeme,
et militaarne noorus ei pea alati edasi kulgema sõjaväe
karjääriredelil üles ronimisega, vaid inimene võib
leida sisimas uusi väljakutseid ning ka tee Jumala
poole. Selle tõsiasja ilmestamiseks on näitusel väljas
ka Rooma Paavsti ja Vatikani poolt avaldatud
tunnustused ja tänukirjad.

Näituse kuraatoriks on kunstnik Tõnu Lauk, kes
valmistas 2006. aastal ette ka näituse isa Vello Salost
kui vaimulikust ja eesti keele hoidjast ja kandjast.
Näitus valmib koostöös Haridus- ja teadus-
ministeeriumiga „Eesti 90” juubeliaasta raames.

Näitus suletakse 5. septembril kell 16.00 ning liigub
meie juurest edasi teistesse Eesti koolidesse.

Kooliaasta alguse info

n1. septembril toimuvad VHK-ga ühised aktused, millele

järgnevad klassijuhatajatunnid.

nTunniplaanijärgse õppetöö algus. Vene 31 hoone
remondi tõttu algab tunniplaanijärgne õppetöö Püha Miikaeli
Koolis alles esmaspäeval, 8. septembril. 2.-5.
september on V-IX klassidele sisustatud õppekäikudega
ning Vene 31 maja korrastamisega õppeaasta eel. Nendel
klassidel esimesel nädalal toitlustamist ei toimu. I E klass
on 2.-5. septembril vaba, IV klassil on eraldi tunniplaan.

nnnnnV-IX klasside programm:

2. ja 3. septembril Looduse omnibuss ja/või
Lastekir janduse Teabekeskus - täpsem info
klassijuhatajate käest 1. septembril.

4. septembril orienteerumine vanalinnas. Kogunemine
kell 13.45 Vene 31 I korrusel.

5. septembril info otsimise kursus Rahvusraamatukogus.
Kogunemine kell 9.20 Vene 31 I korrusel.

Rõõmsat uut kooliaastat!

Õpikute laenutaja meelespea

• Palume kindlasti õpikutele oma nimi sisse kirjutada!

• ÕPIKUD ON VÄGA KALLID! Paremaks hoidmiseks
peavad õpilased kasutama õpikute ümber kaasi või paberit.

• Õpiku kaotamise või rikkumise korral tuleb see asendada
või lapsevanemal kahju hüvitada kahekordses hinnas.

• Õpikuid ei saa laenutada need õpilased, kellel on eelmisest
aastast võlgnevusi.

Ilusat kooliaasta algust!

nPüha Miikaeli kool nRaamatukogu

ÕPILASLEIUTAJATE KONKURSS

Haridus- ja teadusminister kuulutas välja õpilasleiutajate
konkursi „Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks“.
Konkursitöid saab esitada 31. oktoobrini.

Osalemistingimused

Ainukeseks tingimuseks on, et leiutis peab olema päriselus
nii väike, et mahub kirjapaberile (A4). Konkursitöö peab
lahendama Sinu jaoks olulist probleemi. Tähtis ei ole
väljapakutava leiutise keerukus, vaid selle uudsus, vanematel
osalejatel ka teostatavus. Sa võid esitada kuni kolm tööd
kas üksi või kuni 5-liikmelise meeskonnaga. Töö peab olema
valminud viimase aasta jooksul;

Nõuded tööle

• 1.–4. klassi õpilastelt ootame konkursile joonistusi koos
kirjeldustega, kuidas leiutis aitab muuta elu paremaks;
• 4.–9. klassi õpilastelt ootame konkursile jooniseid koos
kirjeldusega, kellele leiutis on mõeldud ja kuidas see töötab;
• 10.–12. klassi õpilastelt ootame jooniseid koos detailse
kirjeldusega, kuidas leiutis töötab ja kellele see mõeldud
on. Leiutis peab olema teostatav ja tal peab olema
praktiline väljund;
• konkursitööd tuleb pealkirjastada;
• kõigile konkursitöödele tuleb märkida osaleja ees- ja
perekonnanimi, klass, kool, e-posti aadress ja telefon.

Info tööde esitamise ja auhindade kohta leiad lehelt http://
www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=240

nTeadaanne

Õnnitleme õpetaja LAURI JÕELEHE
peret  poja sünni puhul!
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Õnnitleme õp. TUULE KANNI
kultuurkapilali "Ela ja sära!" stipendiumi puhul


