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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
IRJA TUUS 16.09
ANTS LÕUN 16.09
TIIA EVARDT 16.09
HELEN HOYER 17.09


n Majandusteenistus
AUTODE PARKIMINE
Vene 22 hoov on jäänud meie töötajate autodele kitsaks. Samas
pole Aiakese lastel ja ka õpilastel vahetunni ajal võimalik autosid
täis hoovi tõttu väljas olla. Vajalik oleks kiiremas korras, hiljemalt
septembri lõpuks autode parkimine ümber korraldada.
Palume sponsorlust Uue tänava ja Kaubahalli tasulistelt parklatelt
soodsama parkimistasu saamiseks (Uue tn parkla tavahind on
850 krooni ja Kaubahalli parkla tavahind 800 krooni kuu).
Arvestades majandusteenistusele esitatud ettepanekuid on uus
parkimise kord loodetavalt järgmine:
Nendele, kes vajavad auto parkimist iga päev hommikust õhtuni,
on parkimistasu 200 krooni kuus.
Nendele, kes pargivad autot paar päeva nädalas või igapäevaselt
mõneks tunniks, on parkimistasu 100 krooni kuus.
Ülejäänud kulu tasub VHK.
Palume esitada kõigil töötajatel, kes vajavad auto parkimist,
taotlused hiljemalt 19. septembriks gümnaasiumi valvelauda.
Taotlusele palume märkida võimalikult täpselt kellaajad, millises
vahemikus autot parkida soovite.
Uue parkimiskorra kehtestamise korral võib Vene 22 hoovi
parkida õhtuti pärast kella 17.00 ja nädalavahetustel. Kooliaegadel
on gümnaasiumi hoovi parkimine lubatud vaid õppevahendite
jms transpordi eesmärgil maksimaalselt 45 minutit.
NELJAPÄEVAL, 18.09 KELL 15.30
AINESEKTSIOONIDE ESIMEESTE
KOGUNEMINE

MUUSIKAKOOLI ÕPILASTE KONTSERT
18. septembril kell 17.00 Muusikamajas.

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

VANEMATEKOGU 11.09
nKevadise lennu sissesaamine kõrgkoolidesse oli väga
edukas
nHaridusameti ettekirjutuste täitmine.
Vanematekogus osalenud HA esindaja sõnul on HA-l
on tekkinud küsimusi meie struktuuri kohta. Eeskirjad
näevad ette muusikakool+ huvialakool, mille all teatrija kunstiõpe. VHK-l tuleb kirjalikult fikseerida
põhjendused, miks just olemasolev struktuur on kõige
efektiivsem.
nÜlevaade Miikaeli Ühenduse tegevusest
Finantsseisust: momendil seis positiivne. Kõik projektid
(eelkool, keeltekeskus, täppisteaduste kool) töötavad
edukalt, võimalus pakkuda ka soodustust raskustes
peredele. Eelkoolil on võimalik välja töötada oma
töövihik. Mihklipäeval avatakse Rotary Klubi abiga
sisustatud looduskabinet ja pimeda lapse töökoht. Veidi
on saanud aidata ka väljaspool meie kooli, näit.
Haapsalu internaatkool sai MÜ vahendusel
rehabilitatsioonilaua. Kokkuvõttes: stabiilne
konservatiivne eelarvepoliitika on andnud häid
tulemusi.
Uued projektid: sel aastal tuleks käivitada 2 projekti:
Nälg eemale gümnasistist (kõlab naljakalt, aga
tegelikult tõsine probleem) ja Edukas noor õpetaja
(võimalus külastada teiste õpetajate tunde, saada
juhendamist-nõustamist jne). Alari ja Kristeli juhtimisel
töötatakse välja noore õpetaja projekt.
nHariduspoliitilised suundumised
Hetkel on kõige aktuaalsemad Aiakese ja Õpilaskodu
küsimused. Linn tegeleb Aiakesele ruumide otsimisega,
kesklinna vanem võttis probleemi tõsiselt. Kuid see
võtab aega, olukord on aga pakiline. Kaalutakse
võimalust luua MÜ abiga eelkooli juurde koolieelikute
rühm, kes käiks koos 5 päeva nädalas.
Ka teatriõppe ruumid on aastaid olnud probleemiks.

n Taizé
TAIZE reis toimub sel aastal ajavahemikus 25.
oktoober kuni 4. november. Välja sõidetakse 25.
oktoobri õhtul, nii et ka teatrilaagris osalejad saavad
kaasa tulla. Reisi eelarve on koostamisel. Sõidetakse
bussiga Skandinaavia kaudu ööbimisega laevas ja
Saksamaal hostelis. Esialgse hinnangu kohaselt läheb
reis maksma 3500 krooni.
Igal esmaspäeval kell 19.oo on õhtupalvused Taize
lauludega Dominiiklaste Kabelis Müürivahe tn.33.
Taize reisile tulla soovijal on oluline neis osaleda. Kaasa
on oodatud vaid need noored, kel tegelik soov
noortelaagri töös osaleda, ühispalvustest osa võtta, kes
on Taize vaimsusest tõsiselt huvitatud. Neid, kes
tahavad vaid mõnusalt aega veeta, sel aastal kaasa ei
võeta.
Eelregistreerimine Mairi juures reedel kella kaheni.

n Gümnaasium

n Kehakultuuri õppediivan

Kogunemised ja klassijuhatajatunnid esmaspäeval:
14.00 X klasside kogunemine auditooriumis
14.00 XI ja XII klassil klassijuhataja tund
14.20 XI ja XII klassil kogunemine auditooriumis
14.20 X klassidel klassijuhataja tund

SPORDIPÄEV

Kultuuriajalugu:
XI klass E kell 14.50 Vana-Egiptuse kultuur. Õp. Anu
Nigesen
XII klass R kell 12.00 XX sajandi muusika. Õp. Ülle
Heinsalu

n Põhikool
8.P ja 8.T klass on seotud suure Taani õpilaste vastuvõtu
projektiga
E 15. sept. on 8.P ja 8.T koolis 2 esimest tundi
T 16. sept. on 8.P ja 8.T koolipäev, taani õpilased kahes
esimeses tunnis
K 17. sept. SPORDIPÄEV
N 18. sept. 8.P ja 8.T tulevad kooli kell 10.00, koolipäev
kestab kella 14.30- ni
R 19. sept. 8.P ja 8.T puuduvad koolist.
Palume mõistvat suhtumist õpetajatelt ja poistele-tüdrukutele
sellel nädalal õppetükke üles mitte anda!

n Muusikamaja
MUUSIKAMAJA RINGID 2003/2004
• MUDILASTE FOLKLOORIRING VEERIK  õpetaja
Eve Padar. Tunnid E, K 11.00 - 11.45.
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 50%)
• PEREKLUBI  õpetajad Meelika Hainsoo ja Celia Roose
Kolmapäeviti 17.30-18.30
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 50%)

• 6-AASTASTE ETTEVALMISTUSRÜHM (alustab

oktoobris)  õpetaja Imbi Laas
Õppetasu 100.- kuus

• UUS! MUUSIKA JA SAVITÖÖ RING 4-6-

AASTASTELE POISTELE (alustab 16. sept.)  õpetajad
Kaiu Põld ja Rita Randmaa. Teisipäeviti kl.15.45-17.15
Info tel 056600131 (Kaiu Põld)
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 50%)

• Lisaks neile töötavad GÜMNAASIUMIEALISTELE:

·- KITARRISTUUDIO Robert Jürjendali juhendamisel,
·- LAULUSTUUDIO Elo Toodo juhendamisel
·- VIIULISTUUDIO Sofia Joonsi ja Meelika Hainsoo
juhendamisel
Vabade kohtade olemasolul saab ringidega liituda
aastaringselt.
Registreerimine tel 6996160 või aive@colleduc.ee

Algklassidel teisipäeval, 16. septembril;
Gümnaasiumil ja Põhikoolil kolmapäeval, 17. septembril
Orienteerumisvõistlus Nõmme metsades, stardiga
Üliõpilaste tee bussipeatuse lähistelt (Nõmme peatusest
järgmine peatus, tulles bussidega 23 ja 23A linna poolt).
Põhikooli stardiajad klasside kaupa on järgmised:
9.20 8.P
9.40 9.P
10.00 8.T
10.20 9.T
10.40 5.T

11.00
11.20
11.40
12.00
12.20

6.T
5.P
6.P
7.T
7.P

Gümnaasiumi 10-ndatel ja 11-ndatel klassidel toimub 4
(neli) esimest tundi. 12-ndatel klassidel 5 (viis) esimest tundi.
Gümnaasiumi stardiajad:
13.00 10. klass
13.30 11. klass
14.00 12. klass
Start suletakse kell 14.30.
NB! Pärast spordipäeva toimuvad muusikakooli, koorija kunstitunnid!
Igal klassil tuleks eelnevalt moodustada kolm võrdarvulist
võistkonda. Gümnaasiumis võivad olla ka
segavõistkonnad. Busside 23 ja 23A väljumisajad on
õpetajate tubades olemas, ent niipalju teadmiseks, et umbes
iga 15 minuti tagant mingi buss väljub. Sõiduaeg 30 minutit.
Siinkohal paluksime siiralt ka õpetajaid, et Te ikka kehalise
kasvatuse õpetajatele appi tuleksite, sest Teie kohalolek on
hädavajalik.
Registreerida saab põhikooli õpetajate toas.
Kehalise kasvatuse õpetajad
MALERINGID
Algkooli malering
Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 15.40-17.10 Põhikooli
sööklas.
Põhikooli malering
....alustab tegevust oktoobri alguses 1 kuni 2 korda nädalas
a 1,5 tundi. Täpsed toimumisajad kinnitatakse arvestades
osalejate tunniplaani. Selleks toimub eelregistreerimine 15.
 19. septembrini põhikooli sekretäri Agnese juures.
Maleringide õppetasu alates detsembrist 100 krooni kuus.
Treener Tiina Limberg

n Kunstimaja
Gümnaasiumi vahesaalis on 10. septembrist üles
pandud KIHNU SUVEPRAKTIKA TÖÖD.
Ilmselt tuleb veel jätkunäitus, tehtud töödest mahtus
üles ainult väike osa.

