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SELLE JA EELMISE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

AINO-MARIKA RIIKJÄRV  23.08
INGE BILTSE  25.08

MARGIT TOOM  26.08
KADRI-LIIS KÕLAR   29.08
PEETER SARAPUU  29.08

ÜLO VOOGLAID  29.08
PHILIPPE JOURDAN  30.08

ANU REIDAK  2.09
KRISTEL TIRMASTE  4.09
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Vanematekogu 15.08.

nÜlevaade suvistest arengutest.
Vene 22 maja on projekti eeltööde tõttu segi paisatud, ehkki enne
suvepuhkust läikis puhtusest. Me peame olema ses suhtes
kannatlikud, sest see on meie enda huvides.
Püha Miikaeli Kolleegiumile koolitusloa saamine on nõudnud
palju energiat, selgitamist ja kirjavahetust.  Nüüd on  tunneli
lõpus valgus paistmas.
nEelarve on sel aastal väga pingeline. Oleme teinud lisataotlusi,
kuid on selge, et palju asju tuleb teha projektidena. Positiivne on
see, et arvestamise aluseks on nüüd õpilaste ja õpetajate register,
eraldi üld- ja huviharidus. Nüüd on igaühele selgelt näha, et VHK
kohalikust eelarvest moodustab 60% huvikoolide eelarve.
nKunstilaagrid läksid väga hästi, vanem aste oli Avinurmes, kus
saavutati kohaliku rahvaga väga hea kontakt. Samuti teatrilaager
Mäetagusel ja muusikalaager Tohisool.
n Endiselt on aktuaalne ajaloolise mälu küsimus. Kõigi
sündmuste järjepidev talletamine. Kooli teatmiku ja aastaraamatu
väljaandmine. Klassijuhatajatele palve seada sisse klassi kroonikad.
Välja töötada ka kindlad reeglid õppekäikudele, õppekäik peaks
olema õppetöö osa, mitte ainult meelelahutus.

Vanematekogu 18.08

Uue aasta prioriteedid

Prioriteedid on ebamäärased, kui kaugemad sihid ei
ole paigas. Seetõttu on vaja arengukava uuendada.
Kaugem siht – et tekiks erinevad koolid, kes on
koostöös. Samuti lähemate aastate kestel tuleks VHK
juhtimine üle anda, et Püha Miikaeli Kolleegiumi koolid
tugevatele alustele panna.
Õppekavade ülevaatamine – on aastaid olnud aktuaalne.
Ainult selle kaudu, kui toimub meie enda areng, tekib
julgus jätta midagi kõrvale, asendada jmt. Enne seda
peab tekkima arusaam, mis on õige. Ainesektsioonide
ja aineõpetajate kaudu on ainuke tee õppekavade
kohandamisele, nende aktiivsuse kasv ja kaasamine loob
selleks tingimused.
Kasvatusprintsiibid, väärtused jm on need, mille alusel
koolis saab tegevus toimuda. Riiklikul tasandil on kool
võrdsustatud õppekavaga.
Kristel on teinud kogu suve tööd, et välja töötada
gümnaasiumi uus päevakava ning põhikooli ja
huvikoolide tunniplaanid.
Õpilaste ühiskondliku ja vabatahtliku töö programmi
saab käivitada siis, kui on teada, kui palju on reaalselt
tööd pakkuda.

Kinnitati:

PRIORITEEDID ALGAVAL AASTAL VHK-S:

1. Vanalinna Hariduskolleegiumi 20. aastapäeva
tähistamine

2. Uue hindamisjuhendi kasutuselevõtmine

3. Finantsplaneerimine tingimustes, kus linna eelarvest
eraldatavast pearahast ei jätku asutuse ülalpidamiseks

4. Töö- ja puhkerütmi jälgiva päevakava väljatöötamine
ja eksperimentaalne rakendamine gümnaasiumis,
õpilaste koormuse optimeerimine

5.Tasemeõppe juurutamine muusikakoolis ja
vanamuusika stuudio areng

6.Töökodades töökasvatuse ning õpilaste ühiskondliku
ja vabatahtliku töö programmi käivitamine

7.Ainesektsioonide osakaalu tõstmine juhtimises

8.Koostöö Püha Miikaeli Kolleegiumiga
sotsiaalprogrammide rakendamisel (õpilaskodu ja
individuaalõppekool, nõustamiskeskus)

9.Koostöö Miikaeli Ühendusega nende poolt pakutavate
koolituskavade edasiarendamiseks (keeltekeskus,
reaalained, eelkooli inglise keel, kutseõpe)

10. E- kooli edasine tutvustamine vanematele, selle
võimaluste laialdasem kasutamine õpilase, vanemate,
kolleegide ja kooli juhtkonna paremaks
informeerimiseks

11.Riietus koolis

12.Probleemide ennetamine ja märkamine, poiste-
tüdrukute erinevused

13.Kristliku kasvatuse programmi väljaarendamine

ÕNNITLEME ÜLO VOOGLAIDU
JUUBELI PUHUL!

Õpilased, sõbrad, mõttekaaslased

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00



nErakuulutus
nVirge tuttavad mesilased pakuvad jälle METT.

0,5 liitrit 55.-
0,7 liitrit 77.-

Kui tuled mett ostma, ole hea, võta tühi kaanega purk kohe
kaasa.
Muidugi info Virgelt 6996100, kantseleis.

nPalun teada anda Agnesele, kui keegi on endale tellinud
KUIVAD KÜTTEPUUD ja kuivad ka saanud!!!

24. augustil toimunud ainenõukogu koosolekul otsustati

VHK põhikoolis ja gümnaasiumis sisse viia uus

konsultatsioonide ja järeltööde kord, mille projekt on

allpool ära toodud. Katseline rakendamine alates 1.

septembrist. Nii õpilaste, õpetajate kui lastevanemate

konstruktiivsed parandusettepanekud on väga teretulnud.

KONSULTATSIOONIDE JA JÄRELTÖÖDE KORD

Konsultatsioonide ja järeltööde korraldamine põhikoolis
ja gümnaasiumis peaks toetama õpilase eneseanalüüsi oma
teadmiste ja oskuste kohta erinevates ainevaldkondades ning
initsiatiivi puuduste kõrvaldamiseks ja toimetulekuks.
Teisalt peaks õpilaste järeleaitamine ja järeltööde tegemine
olema korraldatud selliselt, et õpetaja tööaeg oleks
otstarbekalt planeeritud ja ainesektsiooni siseselt kolleegid
üksteist toetada saaksid.

Konsultatsioonid

Konsultatsiooni saamiseks on õpilasel vaja registreerida
kooli sekretäri juures kirjalikult esmaspäeval, märkides ära
õppeaine ja teema, milles konsultatsiooni vajatakse ning
valides võimalikest aegadest endale sobiva, mis ei kattuks
huvialakoolide või treeningutega. Vajadusel võib õpilase
konsultatsiooniks kirja panna ka aineõpetaja või
klassijuhataja.

Konsultatsioonid korraldatakse pealelõunasel ajal
teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel selliselt, et
põhiainetes on iga päev üks tund kaetud aineõpetajaga.
Konsultatsioonide nädalagraafik antakse kooli sekretärile
ning lisatakse registreerimiskaustale. Konsultatsiooni
korraldav õpetaja saab ülevaate konsultatsioone vajavatest
õpilastest ja teemadest registreerimiskaustast.

Järeltööd

Aineõpetaja poolt määratud järeltööde teostamine on
üldjuhul korraldatud kirjalike töödena sellel päeval
konsultatsiooni juhendavate õpetajate järelvalvel.

Kooli sekretäri juures on kaust, kuhu aineõpetaja paneb
kirjaliku töö koos õpilase nimega, kes töö peab tegema,
ning järeltöö andmise kuupäevaga. Tähtaja möödudes võtab
aineõpetaja töö tagasi. Kui järeltöö on tähtaja jooksul
tegemata, teavitab aineõpetaja klassijuhatajat, kes saab
informeerida lapsevanemat ning probleemide korral
algatada õpilase individuaalse abistamise koostöös kooli
juhtkonna ja terviseteenistusega.

Järeltööde tegemiseks on üldjuhul õpilasel aega 10 päeva.
Pikema haiguse või muul põhjusel koolist puudumise korral
määratakse tähtajad kokkuleppel aineõpetajaga. Selle aja
jooksul on igal õpilasel võimalus leida just talle sobiv aeg,
millal tööd kirjutada või vajadusel enne seda veel õpetajaga
konsulteerida. Töö saab õpilane sekretäri juurest kaustast
ning tehtud töö annab konsultatsiooni juhendanud
õpetajale, kelle juuresolekul ta töö kirjutas, kes viib selle
tagasi sekretäri juurde tehtud tööde kausta.

Algklassides on igal koolipäeval pealelõunal tugiõpe ühe
algklassiõpetaja juhendamisel.

nAinenõukogu n Põhikool

nAKTUSED 1. septembril Katariina kirikus
11.00 2.-4. klassid
12.30 5.-9. klassid
14.00 1. klassid

Pärast aktust KLASSIJUHATAJA TUND

nTOITLUSTAMINE koolis algab 2. septembril

nPõhikooli SPORDIPÄEV 7. septembril

1.-4. klassile korraldavad klassijuhatajad, info neilt
5.-9. klassil orienteerumine Hiiul

Tunde sellel päeval ei toimu

n LAPSEVANEMATE KOOSOLEKUD Vene 22
auditooriumis

12. sept    16.30 2. klassid,    18.00 3. klassid
13. sept    16.30 4. klassid,    18.00 5. klassid
14. sept    16.30 6. klassid,    18.00 7. klassid
15. sept    16.30 8. klassid,    18.00 9. klassid

n14. ja 15. septembril koolis FOTOGRAAF

HEAD UUT (KOOLI)AASTAT !!!
Alar

PMK sai koolitusloa

25. augustil võttis Tallinna Linnavolikogu vastu otsuse, mis
annab Uus tn 32 ruumide tasuta kasutamisõiguse SA Püha
Miikaeli Kolleegiumile. Seega jõustusid ka PMK Põhikooli
ja PMK Gümnaasiumi koolitusload, mis HTM juba suvel
tingimisi väljastas ja mis seni seisid ruumide küsimuse taga.

Sügisest alustab tööd kolm põhikooli individuaalõpperühma:
5.-6. IP, 7.-8. IP  ja 9. IP.

Aime

nPüha Miikaeli Kolleegium

n Miikaeli Ühendus
Kuigi mõõdunud neljapäevane paduvihm püüdis piknikku
ja aasta alustamise meeleolu nurjata, said head ja ja pahad
loomad farmis elevust tekitavas meeleolus ikkagi kokku.
Ja aasta algab uue hooga!
Oleme üksteisele toeks ning jätkame mõõdunud aastal
alustatut. Raha taotlemiseks ja projektide kirjutamiseks jõudu
soovides

Ingrid



KUNSTIKOOLI SUVELAAGRID 2005. AASTA
JUUNIKUUL

Linn - see hoonete ja inimsuhete kooslus oma mitmekülgse
palgega pakub võimalusi, mida ärksa vaimu abil saab
kunstiks muuta. Nii ei läinudki eelkunstikool ja kunstikooli
noorem aste teab kui kaugele sel suvel, et oma laagrit läbi
viia. Hommikuti koguneti kodudest kokkulepitud kohta,
et kuulata loenguid, vaadata pilte, joonistada...
Nii võis näha ühel veidi sombusel suvehommikul kaht
õpetajat ja hulgaliselt lapsi gümnaasiumi aias. Õpetaja
Toomas Tõnissoo jutustas aedadest, nende olemusest,
salapärast, tõi hulgaliselt näiteid kirjandusest. Kuulajate
portreepildivilksatusi, mida siinkirjutaja püüdis, võite näha
põhikooli sööklas näitusel.
Maakunstipäev viidi läbi õpetajate Anneli Salumaa ja Pille
Õnnepalu poolt. Kauneid maastikumustrifotosid teinud
kunstniku Yann Arthus-Bertrand´i töid tutvustas Anneli
Porri. Kellel on huvi, võib internetistki ta pilte leida, need
on tõesti otsimist väärt!
Laagripäevadesse mahtus ka Kadrioru lossi ja loomaaia
külastus. Viimasel päeval oli siinkirjutajal au seltskonda
võõrustada linnamüüriveerel paiknevas sepikojas ja selle
väikeses hoovis, kus kunstnik Toomas Tõnissoo tutvustas
oma loomingut.
Kokkuvõtteks küpsetati lõkkel vorste ja söödi salatit. Laager
toimus 6.-9. juunini ning tööde ja fotode näitust saab
vaadata septembri algusest Põhikooli sööklas.

Gümnaasiumi laager, kus osalesid 10. ja 11. klass, leidis
aset Avinurme kultuurimajas 9.-15. juunini. Õpetajateks
olid Anneli Porri, Reet Reidak ja Margot Kask. Lisaks
maalimisele õpetati krokiijoonistamist ka kohalikele
kunstihuvilistele ja õpetajatele, ka olid kohalikud elanikud
nõus olema laagrirahvale modellideks. Septembri algusest
võib näha ka tööde näitust.

Risto

IN MEMORIAM - VEND ROGER

TAIZÉ PRESSITEADE

Teisipäeval, 16.augustil õhtupalvuse ajal ründas
Lepituse kirikus vendi ümbritseva rahvahulga seast
üks ilmselt vaimsete häiretega naine Vend Roger’d
noaga. Vend Roger suri mõni hetk hiljem..
Sügavas kurbuses tänab Taizé Vennaskond kõiki,
kes toetavad neid kaastunde ja palvetega.
17.augusti hommikul, pärast Vend Roger’ surma,
loeti kirikus järgmine palve:
„Halastaja Kristus, sa lubad meil olla osaduses
nendega, kes on läinud enne meid, ent kes ometi
jäävad meile nõnda lähedale. Me usaldame sinu
kätesse oma Venna Roger’. Talle on nähtamatu

Vend Matthew´ vastus Anu Nigeseni saadetud
kaastundeavaldusele:

Dear Anu,

Many thanks for your messages and for your prayers. It
has meant so much during these days to know that so many
people are close to us. There has been a real feeling of being
carried by you all in thought and prayer. We were, in many
ways, prepared for the death of Br Roger, but not of course
in this manner. It’s only in the coming months and years
that we’ll understand the significance of what went on last
Tuesday, but the flood of messages give us a glimpse of
what he meant to such a diverse group of people.
Yesterday was a beautiful day, despite the rain falling on
the hill of Taizé! In his death, Br Roger  managed to unite
us all and even if there was sadness in the celebration, there
was hope and the promise that the journey continues. In-
deed, we now see with some certainty the path that he’s
opened up for us, a path which is far larger in Christ than
we had probably imagined before. It was a whole parable
of the Gospel to see the great and powerful of this world
together with the little people, those with responsibility in
Christian circles together with folk searching for faith. All
the messages and texts on www.taize.fr are worth reading
to get a flavour of the experience of these past days.
Please give my best wishes to Kersti, Ingrid, Urmo, Virge
and all our VHK friends. We look forward to welcoming
you in the future,

Every blessing,
Br Matthew

nKroonikat juba saanud nähtavaks. Tema jälgedes valmistad sa meid
ette, et võiksime vastu võtta sinu auhiilgust.”
Vend Roger’ matused toimusid teisipäeval, 23.augustil kell
14.00.
Kaheksa aastat tagasi määras Vend Roger Vend Alois´ enese
asemel vennaskonna eest vastutavaks. Vend Alois alustas
kohe oma tööd vennaskonna keskel osaduse teenijana.

nTaizé


