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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
SOFIA JOONS 1.12
KRISTIINA MERESAAR 1.12
ANDRI KADARIK 1.12
ANU JOHANSON 4.12
RAILI LINDPERE 5.12
AIVE SARAPUU 5.12
TIINA NIITVÄGI-HELLAMAA 6.12
KRISTIINA PARIS 7.12

Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse vastuvõtmisel 1993. aastal oli
haridus määratletud kui inimlik kvaliteet: Üldharidus on teadmiste,
oskuste, vilumuste ja väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab
inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama
väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima
ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma
kodanikuvastutust.
Kuid Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse muutmise ja täiendamise
seadusega 1999. aastal toodi sisse juba selline põhi- ja keskhariduse
määratlus, mis lubab asjassepühendamatul isikul oletada, et õpilasel
ei ole hariduse ega selle omandamisega mitte midagi pistmist, sest
selles käsitluses põhi- ja keskharidus = üldharidusmiinimum = riikliku
õppekavaga kehtestatud nõuete kogum. Või kui suhestada seda määratlust
siiski õpilasega, siis tuleb välja, et tarvitseb vaid nõuded ära õppida
ja ongi haritlane valmis!
Paraku ei muuda määratlused inimloomust. Haridus, mis ei sisalda
endas väärtusi ja kasvatust, teadmiste ja kogemuste baasist rääkimata,
on jäänud ning jääb ka tänapäeval inimese elu jaoks puudulikuks ega
saa vastata Haridusseaduses püstitatud laiemale eesmärgile: luua
haridusega soodsad tingimused isiksuse, perekonna, eesti rahvuse, samuti
rahvusvähemuste ja Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning kultuurielu ja
loodushoiu arenguks maailma majanduse ja kultuuri kontekstis. (HS § 2).
Põhiseadus ütleb, et kui alama astme seadus on vastuolus
kõrgemalolevaga, tuleb lähtuda viimasest. See põhimõte puudutab
ka haridusteooriat ja -praktikat. Põhiseaduse järgi teostatakse
riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste
järgi (§ 3). Sõna-sõnalt võttes tähendab see, et haridussüsteem ja
koolikorraldus, mis ei taga enam eesti rahvuse ja kultuuri säilimist läbi
aegade (PS preambula), mis ei tunnusta perekonda rahva püsimise ja kasvamise
ning ühiskonna alusena (PS § 27), mis ei lähtu vanemate õigusest ja kohustusest
kasvatada oma lapsi (PS § 27), ega osuta selleks abi soodustades vabatahtlikku
ja omavalitsuse hoolekannet (PS § 28), mis ei tunnusta vanemate otsustavat
sõna laste hariduse valikul (PS § 37) ega taga igaühele õigust haridusele (PS
§ 40), pidades üleval vajalikul arvul õppeasutusi (PS § 37), on vastuolus
põhiseadusega ega saa olla õiguslik.

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 27.11

nArutati laste koormuse probleemi. Riiklik õppekava
ja õpikud-töövihikud ei ole mõeldud otsast lõpuni läbi
võtmiseks, õpetajal on valikuvõimalus. Kontrolltöö ei
tohi muutuda õppemeetodiks. Kahe nädalatunni puhul
võiks koondhinde panna välja kord poolaastas, sel juhul
tuleb aga tõsiselt läbi mõelda, et hulk suuri tööd ei
kuhjuks viimasele nädalale. Küsimust arutatakse
Studiumis.
nUue mööbli kasutamise protseduur. Lepingud, mis

sätestavad kasutajate kohustused. Tähtis on, et mööblit
kasutatakse eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult.

n Jõulumüügi tulude kasutamine. Katrin tegi
ettepaneku, et see läheks MÜ sotsiaalfondi, kust
toetatakse puudustkannatavaid peresid.
nJõulud.
Töötajate jõululõuna toimub pärast teenistust Kose
Metsakoolis (kella 14-17-ni), minek bussidega, tagasi
igaüks omal käel.
Kuused  3 (MM, põhikooli söökla, G vahesaal) + oksad.
Detsembri teisel nädalal.
Algklasside jõulupidu toimub pärast Korstnapühkijat
Estonia valges saalis.

n15.-19. dets Haridusameti kontrollid Põhikoolis. 12.
dets tutvuvad dokumentidega, jaanuaris on
gümnaasiumis, kui midagi jäi selgusetuks, siis
arvatavasti veel ka põhikoolis
n Vanematekogu lubas korraldada 5-ndate klasside
klassiõhtu 27.11 MM-s kell 17-20.00.
n Ajakirjanduse tellimine  hinnad on kõvasti

tõusnud, samas on nõudlus ajalehtede-ajakirjade järele
väga suur nii õpetajate kui õpilaste hulgas.

nKüsimus, kas MK ja KK õpetajad, kelle tööandja on
kohalik omavalitsus, saavad streikida. Saavad, sest
kohalik omavalitsus määrab palga vabariigi valitsuse
kehtestatud alammäära järgi.
n Kalender: 7. jaanuaril soovib meile külla tulla
Kunstihariduse Ühing. 8.-9. jaanuaril talveseminar.

Kõrvalveerus on katkend KERSTI NIGESENI
mõtisklusest, mis on kirjutatud Õpetajate Lehe palvel.
Millal siis veel, kui mitte sel nädalal võiksime mõelda
eesti hariduse ja kultuuri hetkeseisu üle. 4. detsembril
peatavad töö kümned tuhanded haridus- ja
kultuuritöötajad, neile on toeks ka paljude teiste elualade
solidaarsus. See ei ole vaid võitlus palgatõusu eest.
See on esimene tõsisem katse panna valitsuspoliitikuid sügavalt järele mõtlema, millised on meie
riigi prioriteedid ja võimalikud arenguteed.
STREIGIST loe lähemalt lk 2.

n Streik

n Miikaeli Ühendus

Neljapäeval, 4. detsembril ühinevad VHK õpetajad TALO
STREIGIGA kõrgharidusega haridus- ja kultuuritöötajate
palgatõusu eest.
VANEMATELE TEADMISEKS:
Streik toimub kell 8.00 kuni 15.00, sellel ajal ei toimu
koolis mingit õppetööd. Ei toimu ka toitlustamist.
Alates kella kolmest viivad Muusikakooli pilliõpetajad läbi
individuaaltunde. Enne seda saab Muusikakooli klasse ja
aja kokkuleppimisel ka Muusikamaja saali kasutada pilli
harjutamiseks.
Gümnaasiumi õpilastel on hea võimalus külastada Pirita
Näitusepaviljonis noorte kutsesuunitlusmessi Teeviit 2003.
Palume vanematel õpetajate püüdlust ühiskonnas
väärikam positsioon saada toetada sellega, et te oma lapsi
sellel päeval kooli ei saada. (vt. ka HA seisukohta allpool)
ÕPETAJATELE:
Kell 8.00 tuleb tööle tulla, ennast allkirjaga registreerida ja
tutvuda streigi nõudmistega õpetajate tubades
10.30 toimub vahesaalis Studium
11.30 vahesaalis päevakohane kohtumine Tallinna
Linnavolikogu liikme, Res Publica eestseisuse liikme ja meie
Hoolekogu liikme KAUPO REEDEGA.
13.00 Toompeal meeleavaldus
12.00/13.00/14.00 Eksperthinnagud

KOOLITUS

Meelekindlust, rahu ja mõistmist soovides,

Katrin Raie
Direktori asetäitja

VÄLJAVÕTE TALLINNA HARIDUSAMETI JUHATAJA
KIRJAST KOOLIJUHTIDELE:
4. detsembril toimuva streigi kohta on viimastel päevadel
tulnud nii ajakirjandusest kui Haridus- ja
Teadusministeeriumist erinevaid selgitusi ja arusaamu.
Nii on näiteks HTM osakonnajuhataja Maie Kitsing
Postimehes teatanud, et lapsevanemad on kohustatud
lapse kooli saatma ja et kool, so siis juhtkond, peab lastele
tagama tavalise koolipäeva.
Tallinna Haridusamet, Tallinna haridusasutuste
kõrgemalseisva organina leiab, et kuna streiki ei ole keegi
ebaseaduslikuks tunnistanud ning asjalolu, et streik ei ole
suunatud ei kooli juhtkonna, ega ka kooli pidaja, so
Tallinna linna vastu, siis ei saa me toetada taolisi
seisukohavõtte ja nõuandeid meie hallatavate
haridusasutuste juhtidele.

Neljapäeval, 4. detsembril kell 10.30

STUDIUM
gümnaasiumi vahesaalils
- uus mööbel - uued korrareeglid
- tunnikontrollist, kontrolltööst ja järeltööst

n Esmaspäeval, 1. detsembril kell 10.00 algab
ARVUTIGRAAFIKA kursus gümnaasiumi arvutiklassis.
Õpetab Elisabeth Salmin. Esialgu oli soovijaid 12. Kuna
on veel kolm vaba arvutit, oled oodatud!
n Esmaspäeval, 1. detsembril kell 14.00 jätkub
DIGIDIDAKTIKA kursus. Õpetab Mart Laanpere.

nArvutialase TÄIENDUSÕPPE kursus on ka vaikselt hoo

sisse saanud. Õpetab Kalev Lember.
Info ingrid@colleduc.ee

n Gümnaasium
II perioodi 6. nädal

n Esmaspäeval, 1. detsembril ADVENDITEENISTUS
Peeter-Pauli kirikus kell 14.00.
nKULTUURIAJALUGU
XI klass - teisipäeval kell 14.00 kunstiajalugu. Kunst keskaja
Euroopas.
XII klassid - reedel kell 12.00 kunstiajalugu. XX sajandi
maalikunst. Lektor: Vappu Thurlow

nNB! X klassid
Sel nädalal toimuvad EKSPERTHINNANGUTE tagasiside
vestlused. Jälgige ajagraafikuid!

nKolmapäeval, 3. detsembril sõidavad XII R ja XI R ning

mõned õpilased XI H-st ja XII H-s ÕPPEREISILE RIIGA.

nNeljapäeval, 4. detsembril ÕPETAJAD STREIGIVAD.
Gümnasistidel soovitame minna Teeviida-messile Eesti
Näituste messikeskuses.
nTALONGIDE EEST saab koolitoitu vahetundidel: 10.45-

11.00, 11.45-12.00, 12.45-13.00.
Hiljem on toitu võimalik osta. Salat ja leib on
gümnasistidele tasuta. Kes soovib juua teed, siis tasuta saab
vett keeta kohviku tagumises ruumis. Tee ja tass peaks olema
omal kaasas. Kohviku tassid on mõeldud neile, kes sealt
teed või kohvi ostavad.

nPALVE ÕPETAJATELE,
Palun pange nädala esimese poole jooksul Mairi juurde
kirja andmed nende õpilaste kohta, kes viimasel kolmel
aastal on osalenud olümpiaadidel või muudel ainealastel
konkurssidel.

nSUURIM TÄNU KÕIGILE, KES HUMANITAAR- JA
REAALAINETEPÄEVA KORRALDADA AITASID NING
SELLEST OSA VÕTSID!

n Raamatukogu
Vastavalt Vanematekogu otsusele nr3./24.01.02 on
raamatukogu lugejakaart tasuline (30.-). Palume ka kõigil
ÕPETAJATEL see välja osta.

n Kõigile!
n Esmaspäeval, 1.detsembril kell 17.30 koguneb
Gümnaasiumi raamatukogus VHK PRESSIKLUBI lapsevanemad, kelle nõu ja toetuse abil meie PR töö paremini
ja professionaalsemalt toimima hakkaks.
n Kolmapäeval, 3. detsembril kell 17.00 oodatakse

Gümnaasiumi majja kõiki neid vanemaid- vanavanemaid
jt. vabatahtlikke, kes JÕULUMÜÜGI läbiviimisel kaasa lüüa
soovivad.

n JÕULUMÜÜK 13. detsembril kell 11-14. Kingid-

kaardid, jõulukaunistused ja nende valmistamine, kohvik.
ETTEVALMISTAV MEISTERDAMINE 10. detsembril kell
15-19 Kunstimajas. Tulu läheb MÜ sotsiaalfondi puuduses
perede abistamiseks.
Vene 22 fuajees või Kunstimajas VÕTAME VASTU KÕIKE,
mis sobib kingiks-kaardiks- ehteks või kaartide- kaunistuste
valmistamiseks. Väga hästi lähevad kaubaks mahlad- moosid
jm. hoidised.

n Kunstimaja
n Kunstimaja vahesaalis on välja pandud põhikooli

õpilaste humanitaarainetepäeva haritlase teemalised
KOLLAAÞID. Parimate järjestus ilmub järgmises "Teatajas".
Gümnaasiumi õpilaste humanitaarainetepäeva
SULPTUURITAIESED asuvad keraamikatöökojas ja said
omanäoliste lahenduste eest züriilt kõik 7
maksimumpunkti.
n Sel nädalal valmivad õpilaste ja õpetajate JÕULUKUJUNDUSED. Kõik põhikooli õpilased valmistavad
paber-vitraaþe ja järgmiseks nädalaks peaksid meie majad
jõulude ootel kaunistatud olema. Algklassi ruume
kaunistavad (õpilaste töödega) õp. Külliki, Aet ja Indrek;
põhikooli - õp. Reet, Pille, Liisa ja Rein; gümnaasiumi - õp.
Jaana, Margot, Anneli ja Stina; muusikakooli fassaadi
dekoreerivad õp. Raul ja Väino; Muusikamaja kaunistavad
õp. Helen ja Kersti; keraamikatöökoda õp. Rita ja
Kathariina; õp. Risto tegeleb jõulukaartide kujundusega;
õp. Sirje õmbleb tütarlaste koori kleite ja õp. Anu sätib
algklassi jõulunäidendi kostüüme.
Anu

n Muusikakool
Muusikakool avaldab kaastunnet õpetaja Anne Metsalale
abikaasa surma puhul.

n Nädala menüü
Koolieine
E, 1.12 - kana kullatükk, kaste, makaronid, hiinakapsasalat,
sidruniga tee
T, 2.12 - peedisupp, Emma kohupiim, saiake
K, 3.12 - kanarisoto, jogurt
R, 5.12 - sealiha juurviljaga, morss

n Muusikamaja
3. detsembril kell 19.00
KAMINAMUUSIKA:

Meelika Hainsoo ja Celia Roose
vanaema-vanaisa lood ja laulud Võrumaalt
priipääs ja annetused

5. detsembril kell 19.00
Oodatud külaline JAAK TUKSAM
+ Meelika Hainsoo, Jaak Johanson, Sofia Joons
pääsud 100.-/75.omadele (VHK) 50.lapsed põrandal tasuta

Armsad sõbrad Vanalinna Hariduskolleegiumist!
Olete oodatud JÕULUSÕIMEDE NÄITUSE
avamisele 1. detsembril kell 17.00 Tallinna
Keskraamatukogus Estonia pst. 8.
Jõulukontsert ansamblilt RONDELLUS
Näituse korraldajad

n Kroonikat
KADRIPÄEVAL, 25. novembril toimus VHK järjekordne
humanitaarainete päev. Lisaks traditsioonilistele
võistlustele toimusid seekord ka vestlusringid, mis jätsid
küllaltki positiivse mulje.
Selleaastane korraldus tundus palju parem kui eelnevatel
aastatel. Olid ju töö lihtsustamiseks võistlusülesanded juba
nädalase varuga ette teatatud.
Jättes arvestamata kohati vähest osavõttu  seda eriti
kümnendate klasside osas  võib toimunud
humanitaarainete päeva kordaläinuks pidada.
Kahjuks ei saa sama reaalainete päeva kohta ütelda.
Matemaatikute auks ja uhkuseks toimuv teadmiste
mõõduvõtt oli plaanitud mardipäevaks, 10 oktoobriks, kuid
jäi mardijooksu tõttu ära. Loodetavasti reaalainete päev
siiski toimub kunagi.
Juhan Härm

