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Vanalinna
Hariduskolleegium
JAANUARI ALGUSE SÜNNIPÄEVAD:
LEILI KÜTTNER 1.01
MIKK ÜLEOJA 2.01
ANNE REBANE 4.01
IVAR TILLEMANN 5.01
KAJA KAPPEL 7.01
NELE LITVINOVA 9.01
ROBERT JÜRJENDAL 10.01
REIN VESKUS 12.01
ENE NAEL 12.01
LARISSA TJURINA 15.01
RIIN TERGEM 17.01
KALEV LEMBER 17.01


n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 7.01.04

nKersti andis ülevaate eelneval kahel päeval toimunud
arenguvestluse koolitusest (vt lk 3).

n VHK jõuluteenistus oli kõigi ar vates väga

õnnestunud. Laste jõuluevangeeliumi etendus oli
suurepärane. Sellest oli pikk lõik ka 24. dets. AK-s.

n VK otsustas tänada Metodisti kiriku peret
koostöövalmiduse ja vastutulelikkuse eest.
nKohtuprotsess. Otsustati tänada advokaat Toomas
Vaherit professionaalsuse ja pühendumise eest, millega
ta kohtuprotsessil linna ja VHK huvisid kaitses.
n26.01 Tatjanapäeva kogunemine. Otsustati paluda
12. klassil esitada venekeelne näidend PK-le.

n 30.-31. Martõnovi müsteeriumi Tähelaps
etendamine Metodisti kirikus. Pärast seda toimub
vilistlaste pidu, mille korraldusse võiks kaasa haarata
vilistlasi ja 12. klassi.

nVaadati läbi II poolaasta kalender ja Vanematekogu

tööplaan.
12.01 kuulutatakse välja omaloominguvõistlus. Kirjad
koju, ÕOV tutvustab klassides.
Muusikakooli järelarvestus 15.01 asemel 23.01.

n Kohtuotsus
HURRAA, MEIE VÕIT!

SOOVIME ÕNNE
Aasta lõpus anti üle tänukirjad:
Eesti Puuetega Inimeste Koda tänab KERSTI NIGESENI
ja KRISTIINA MERESAART aktiivse osalemise eest Euroopa
puuetega inimeste aasta 2003 edukal läbiviimisel.
EPI Koja eestseisja Helve Luik
3. 12. 2003
TÄNAME!
Vanalinna Hariduskolleegiumi pere tänab advokaat
TOOMAS VAHERIT professionaalse ja põhjaliku töö eest
linna huvide kaitsmisel, mille tulemusena on VHK-l võimalik
oma tegevust laste arengukeskkonna loomisel jätkata.
Täname METODISTI KOGUDUST vastutulelikkuse ja
koostöö eest ning kõiki VHK KONTSERTJUMALATEENISTUSE ettevalmistamise ja läbiviimisega
seotud suuri ja väikseid inimesi, tänu kellele kujunes sellest kaunis
ja meeldejääv sündmus!

29. detsembril tegi Tallinna Ringkonnakohus
teatavaks otsuse: kooli pidamine on piisav avalik
huvi, et Tallinna linnavalitsus võib ennetähtaegselt
lõpetada rendilepingu TÜ-ga Gals.
Katkend kohtuotsusest:
Kuna kostja poolt oli tegemist tähtajalise üürisuhte
erakorralise ülesütlemisega, pidi selleks olema eriline
põhjus. Ringkonnakohus leiab, et kostja on piisavalt
käesolevas vaidluses tõendanud asjaolusid ja veennud
kohtut erilise põhjuse, st avaliku huvi olemasolus.
Vaidlus puudub selles, et Vene13/Vene15/Pühavaimu8
hooned on antud Tallinna Haridusameti valitseda ja
Vanalinna Hariduskolleegiumi bilanssi. Kool paikneb
praegu kuues hoones, ühendades üld- ja kunstihariduse
ning loomingulise tegevuse. Koos huviringidega on
õpilaste arv 1500. Asjas kogutud tõenditele antud
hinnangust nähtus, et Tallinna linnal on asjas kaalukas
avalik huvi. /.../
Ringkonnakohus leiab, et hageja ärilised huvid ei kaalu
üles Tallinna linna avalikku huvi tagada lastele
Põhiseaduse § 37 tulenev õigus haridusele ja täita KOKS
§-st 6 tulenevaid ülesandeid.
TÜ-l Gals on õigus 30 päeva jooksul pärast kohtuotsuse
väljakuulutamist kaevata otsus edasi riigikohtusse, kuid
viimane ei pruugi asja menetlusse võtta.

n Miikaeli Ühendus

n Kunstimaja

KOOLITUS

n

n 12. jaanuaril kell 14.00 DigiDidaktika kursus
gümnaasiumi arvutiklassis. Õp. Mart Laanpere

nPalun kõiki õpetajaid, kel puudub pedagoogi kutse,

registreerida (Virge juures) TPÜ Avatud Ülikooli
Täiendõppekeskuse pedagoogikakursusele.
Loengupäevad on 12. ja 13., 22. - 24. märtsil, 2. ja 3.,
23. ja 24. aprillil ning 14. ja 15. mail. Lõputöö kaitsmine
16. juunil. Neil kolleegidel, kes alustasid kursust möödunud
aastal, aga ei saanud tunnistust, on nüüd võimalus loengutes
osaleda ja lõputöö kaitsta. Info ingrid@colleduc.ee
Tegusat uut aastat!
Ingrid



VIII VHK OMALOOMINGU KONKURSS
•Teema EESTI SÜND
•Oodatud on ka tööd VABAL TEEMAL
•LOOMINGU esitamise tähtajad:

Kunst, käsitöö ja kodundus - Kunstimaja õpetajate tuppa
16.veebruariks
Helilooming ja muusikapalad- Muusikakooli kantseleisse
2.veebruariks (lindistamine 2.-6.veebruar).
Kirjandus (luule, jutud, raamatud) - Põhikooli õpetajate
tuppa, algkoolis klassijuhatajale 2.veebruariks
Näidendid, etüüdid jms.- Muusikamajja (sisu kokkuvõte,
osalejad, kava pikkus) 2.veebruariks

•Omaloominguliste muusikapalade ja lavakavade esitamine

toimub Vanalinna Muusikamajas 13.veebruaril

•Kirjandustööde paremik avaldatakse VHK almanahhis
Loomeleiud 2004

•Eriauhind kõige loomingulisemale klassile
(arvestatakse klassi osavõttu ja tulemusi)

•Peapreemiate kätteandmine 20. veebruaril kl. 12.00
Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Vene Draamateatris

•Eripreemiate kätteandmine 1.märtsi kogunemistel
Eesti sünd
Eesti kui idee sündis eestlaste teadvuses ärkamisajal. Eesti riik sündis
1918. aastal. Nõukogude okupatsioon kaotas Eesti riigi pikkadeks
aastateks maailmakaardilt, kuid Eesti idee elas edasi eestlaste mõtteis
ja südameis, nii siin kui laias ilmas. Kui ideed poleks elavana hoitud,
seda lastele edasi antud, poleks uus Eesti riik saanud sündida.
Et Eesti püsiks, peab ta igas põlvkonnas uuesti sündima, igas inimeses
ikka ja jälle taassündima. See võib juhtuda endalegi ootamatult,
väikestes asjades, igapäevastes seikades. Eesti võib end ilmutada
künkalt avanevas vaates, rannakarjamaa kivides, tuhat korda
katsutud ukselingis, pühapäevahommikuses pannkoogilõhnas, rongi
viles, varblaste säutsumises või sõbra käpiku soojuses. Tuhandes asjas.
Midagi Eestist on igaühele oma ja midagi meile kõigile ühine.


7. jaanuaril külastasid meid Kunstihariduse Ühingu
talvise suurkogu raames kunstiõpetajad Eestimaa
erinevatest paikadest. Meie õpetajad Jaana, Liisa, Sirje, Väino,
Pille ja Anneli viisid läbi erinevaid workshope - tekstiili,
maalimise, skulptuuri, metalli- ja köitetöö alal.
Kersti Nigesen rääkis kooli rajamise ideest ja kujunemisest.
Oli tore kohtumine! Suur tänu kõigile!

n VIII OMALOOMINGU KUNSTIKONKURSSNÄITUS välja kuulutatud!

• Oodatakse osalema kõiki, nii õpilasi kui õpetajaid
• Huvitavaid meeskonnatöid, kooslusi ja projekte; maale,

installatsioone, käsitöid; põnevaid omavalmistatud asju
• teemal:
1. Eesti sünd
2. vaba teema
• Kunstitööde esitamise tähtaeg on 16. veebruari
hommik
•Kõigi osalejate tööd pannakse välja VHK ruumidesse
• Vabariigi aastapäeva aktusel toimub parimate
premeerimine.
•Huvitavamad tööd saavad eksponeeritud Ühispanga
Galeriis ja Eesti Televisiooni Hommikutelevisiooni
saadetes.
• Näitus avatakse 17. märtsil ja jääb avatuks
koolivaheajaks!
Anu

n Gümnaasium
III perioodi 3. nädal
Jõudu ja jaksu alanud aastaks ja sihikindlust kooliaasta lõpu
suunas liikumisel!

nKOGUNEMISED ESMASPÄEVAL
14.00
14.00
14.20
14.20

X klassid - kogunemine
XI ja XII klassid - klassijuhataja tund
XI-XII klassid - kogunemine
X klassid klassijuhataja tund

nKULTUURIAJALUGU
Teisipäeval kell 14.00 XI klassid - algavad muusikaajaloo
tunnid keskaja muusikast. Õpetaja Karin Veissmann.
NB! NENDES TUNDIDES PEAVAD OSALEMA KA
MUUSIKARÜHMA ÕPILASED!
Reedel kell 12.00. XII klassid. Kunstiajalugu. Teemaks Eesti professionaalse kunsti kujunemine.

n Tasuta toit - PALUN TUUA HILJEMALT SELLE
NÄDALA JOOKSUL TASUTA TOIDU AVALDUSED!

nÕPETAJATELE!

Nüüd on võimalus kasutada tunnis ka teistes klassides peale
auditooriumi projektorit ja laptopi. Registreerida saab
Mairi juures!
Anu

n Hoolekogu
VHK Hoolekogu koosolek 18. detsembril
Osalesid: Kalle Sults, Küllikki Tõnisson, Urmo Uiboleht;
Sten Kapten, Anne Luik, Mati Nõmmiste; VHK esindajad
Kersti Nigesen, Kristel Üksküla, Tiina Veismann ja Katrin
Raie
Arutati- otsustati:
1. Samal päeval oli toimunud kohtuistung, mille tulemust
siis veel ei teatud, kuid kohtus kohal käinud Katrini mulje
oli lootustandev. Advokaat Toomas Vaher esines veenvalt
ja asjatundlikult.
2. HK esimees andis ülevaate oma kohtumisest Põhikooli
inspekteerinud Harju Maavalitsuse järelevalveosakonna
töötajatega. Juhiti tähelepanu mõningatele nõuetele
protokollides, kuid üldiselt oldi kooliga rahul.
3. Vaadati üle HK esimehe pöördumise tekst vanemate
poole, kes võiksid toetada MÜ uusi projekte. Kodulehele
projektid välja, sinna ka ülevaade, kui palju raha olemas ja
kui palju veel vaja, et teoks teha.
4. Arutati, kas koolikapital vajaks eraldi sihtasutust, kuid
leiti üksmeelselt, et piisab eraldi arvest Miikaeli Ühenduse
all, nagu praegu on ka loodud. Miikaeli Ühenduse
üldkoosolek peaks arutama, kuidas selle kasutamist
kooskõlastada Hoolekoguga.
5. Ruumid: Aiakese ja teatriõppe jaoks püüab lahendust
leida Kesklinna vanem. Edasi tuleb tegeleda ka Õpilaskodule
ruumide leidmise ning Vene 22 hoone projekti 2004. aastal
algatamise võimalustega.
6. Kuna Katrin Raie asub alates II poolaasta algusest õppima
hariduspoliitika magistriprogrammis, asendab teda sel ajal
ka HK töö koordineerijana Tiina Veismann.
7. HK esindajaks VHK atesteerimiskomisjonis valiti Sten
Kapten.
8. Kuue poolthäälega kinnitati VHK õpilasomavalitsuse
põhimäärus.
Protokollis Katrin

n Kroonikat
5. - 6. jaanuaril toimus Miikaeli Ühenduse korraldatud
ARENGUVESTLUSE KURSUS. Kursusel osales 6
õppealajuhatajat - direktorit neljast koolist (Kalamaja
Põhikool, Mustamäe Arte Gümnaasium, Lasnamäe Pae
Gümnaasium, Viljandi Paalalinna Gümnaasium).
See on Vanalinna Hariduskolleegiumil esimene kord jagada
lapsekeskse kooli ülesehitamise kogemust kursuse kujul, ja
ehkki see toimus mõnevõrra ebatraditsioonilises vormis
(Kersti kabinetis), oli õhkkond vaba ja avatud ning osalejate
huvi meie kooli vastu siiras. Põhiesinejaks oli Kersti, teda
toetasid Kristel, Ingrid, Piret Pitk ja allakirjutanu. Teise päeva
lõpus lahkuti üksteisest lubadusega koostööd jätkata ning
nentides, et kasu oli vastastikkune: meie inimestel oli huvitav
kuulata, mida teistes koolides on tehtud.
Järgmine kohtumine toimub 23. ja 24. jaanuaril
Tiina

n Erikorrespondent Chicagos
Kuidas VHK Ameerikas käis, part 1
Meie ümmarguse maakeraga on mingi jama - kodust tundus
Ameerika väga kaugel, siin pole sellest distantsist mingit
aimu. Oleks vist ujuma pidanud, et seda tunnetada.
Lennujaamast lennujaama on lihtsalt järgime linn
maakeral...
Ma liigun nagu kägu läbi võõraste pesade. Selle vahega, et
mind on kutsutud ja oodatud. Eelmisest üliõpilaseks
olemise ajast on mul kodu ja kasuema Kopenhaagenis, nüüd
olen ma adopteeritud tütreks Chicago äärelinnas.
Kasuisa Jack on jolly good fellow, kelle huumorimeel ei
lase mu elul kuidagi keskmiseks ameerikaks ega minul üksi
kodu järele nukrutsevaks kujuneda. Eile käisin isaga kinos...
Ülikool on kuues majas kesklinnas nagu Vene uulitsaski.
Ainult kõrvalmaja ülemise korruse nägemiseks on kõige
mugavam tänavale pikali heita, muidu võib suure
küünitamise peale selgroog katki minna. Üliõpilase elu
algas eriala kursusega kooli valikust, seda peetakse hariduse
võtmeküsimuseks paljudes maades. Eriti põlema läksin siis,
kui kuulsin, et õpilase pearaha omakorda on üks
otsustavamaid faktoreid selles kontekstis - Eesti hariduses
toimuvat arvestades oleksin ma nagu erimissiooniga siia
saadetud!
Kõigest kolm päeva kulus selleni, et presiidiumi laua tagant
umbes 70 inimesele vastu särada tohutus eestlaseks olemise
aupaistes: teisipäeval esinesin lühidalt maailma 1. (!) Rotary klubi lõunal Chicago Spordiklubi hoones, kus ujula
nägi välja nagu meie Estonia ooperisaal. Peaesinejaks oli
mr. David Lance, finantsanalüüsi firmat omav härrasmees,
teemaks selle aasta majanduse ja rahaturu arengu prognoos.
Terve lõigu oma ettekandes pühendas ta Eestile kui Euroopa
Hong Kongile, mille majandusareng on olnud terves
Euroopas kõige silmapaistvam, mis peaks kindlasti hoiduma
EL hirmkallist bürokraatiast ja regulatsioonidest ning mis
üldiselt peaks EL-le eeskujuks olema, mitte vastupidi. Osav
kõnemees minu kohalolekut arvestades, kas pole? Mis
puutub alanud aasta majanduse väljavaadetesse, siis
Ameerikas oodatakse suuremat kasvu (ca 2%) kui Euroopas,
kes omavahel vaidleb ning intressid hakkavad hiljemalt suvel
tõusma- lõpeb supersoodsate laenude ja liisingute aeg.
Peale esimest koolipäeva sattusin tädile külla, tema
magamistoast avanes vaade, mida muidu filmidest
Manhattani kabinettide akendest näeb. Püüdsin siis sama
väärikalt ringi patseerida, aga 15 sentimeetrises vaibas
sumpad nagu soos, lootes põhja leida...
Ühtegi hamburgerit söönud ei ole, telekanaleid on 62, iga
endast lugupidav inimene peab Atkinsi dieeti ja Madonna,
muide, sai endale postiga roosad eskimo saapad - kuum
uudis hommikutelevisioonist!
Katrin
oma kuuendal päeval Ameerikas
p.s. Olge seal kõik tervitatud! Ja lugege seda kirjatükki kui
üldist osa minu kirjast, lisanduvad isiklikud tervitused
püüan võimalikult kiiresti postkastidesse saata, aga see võtab
veidi aega.

